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PECS 1970

TOVÁBB!
Az új magyar film -

történelmi távlatban

Talányos
évadot -hagyott maga mögött a
magyar
filmgyártás.
Nevezhetném
akár
ellentmondásosnak
is, ha nem tartanék
a
szó pejoratív
mellékzöngéjétől.
Holott, ha
komolyan
vesszük
a dialektikát,
inkább
dicsérétképp
kéne hangzania.
Vagy legalábbis: vajúdásos
állapoto t kifejeznie.
A
tünetek
mindenesetre
hasonlók.
Homályosak, sőt, sokszor gyötrelmesek.
Áll ez
némely filmre is - még inkább a készültük föltételeire,
a fogadtatásukra.
A filmes közélet szorongató légkörére
- vagy
inkább
légszomjára.
Mely éppúgy
érződik a kritikák
hangvételén,
mint az olykor személyeskedéssé
fajuló
szópárbajokon, hírlapi polémiákon,
melyeknek
legalábbis az "indító nyomatéka"
a Korábbi
évek teljesítményének
ahogy dícséretes nyíltsággal
ki is mondatott:
"fő irányának" - megkérdőjelezése
volt. Hála az
"atelierizmus"
térhódításának,
e klausztrofóbia már magukban a művekben
is nyomot hagyott,
néhol szinte már szervező
elvvé vált. Még akkor is, ha a művész
boldogan ficánkolt a maga teremtette
akváriumban,
mint akinek
sejtelme
sincs
róla, hogy átlátszó, de áthatolhatatlan
falak rekesztik
el a külvilágtól.
Szükséges-e
még ezek után említeni a nyilvános
meditációkat
és fölhorkanásokat,
melyek
kulcsszava
annál hangosabban
szólt, mi-

nél inkább kerülgették
a kimondását?
A
"megtorpanást".
Mi több: "válságot".
Honnan ez a hirtelen
hangulatváltozás?
Bajos hinni, hogyafilmekből.
Hiszen a
tavalyi
szemle
zsűrije
még magabiztos
derűlátással
jelentette
ki, hogy "a magyar
film lendületvesztésétől
nincs
ok
tartanunk".
Megalapozatlan,
kincstári
optimizmus
lett volna? A Földobott kő, a
Fényes szelek, a Szandi·-mandi volt rá a
fedezet,
ha ugyan jogos mindőssze hármat kiemelni a változatos
és magas szinten kiegyenlített
mezőnyből.
Egy lírai önéletrajzot,
mely
mindazonáltal
(miként
három éve az Apa, öt éve az Így jöttem)
az elmúlt negyedszázad
legégetőbb
társadalmi, etikai kérdéseivel
szembesített,
s
ezúttal
a plebejus
indíttatású
értelmiség
morális genezisét
adta (mintegy sűrítményeként
a magyar
"szociológiai"
iskolának
csakúgy,
mint
a "parasztbarokk"
klasszicziáló
stílus ának, belső dinamizmusának) ; egy "kísérleti"
filmet, melynek
a
szenvedélyes
és bizonnyal
indokolt polémia is a fÖlszárnyalását
segítette,
s elvontnak tetsző kifejezésmódja
sem fékezte
meg, hogy a mai, néző-ínséges
világban
is átütő közönségsiker e legyen;
s végül
egy elsőfilmes
rendező
vígjátékát,
mely
é műfajban
tán elsőül szakított a társalgási
darabokról
"lekoppintott"
dramaturgiával.
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Mégis, fél év sem telt belé, s már a
bajlátókkal kellett kilátástalan és eldugaszolódott polérniákba bonyolódni. Netán
a filmek lettek, mintegy varázsütésre,
rosszabbak? Különös mód sorra és kivélel nélkül azoké,akiktől
tegnap még a
legtöbbet vártuk vagy kaptuk? A pár éve
meghirdetett "aranykori" farsanget mindenesetre a böjti szelek dermesztették el,
sőt, mint tudjuk, a vészharang kötele sem
maradt érintetlen. Fura, de jellemző stílustörésképp a tegnapi harsonázás után.
Ha valami veszélyezteti a magyar filmművészetet melynek
kibontakozása
mellesleg sem tegnap nem volt, sem holnap nem lesz egyenesvonalú, tankönyvszagú "evolúció" -, hát ezek a semmivel
sem menthető hangulati szélsőségek. Hiszen örökké ott lappang bennük a tendencia, hogy évadot, sőt "korszakot" megpecsételő summává váljanak, egy-két vélt
vagy valódi balfogás kapcsán - vagy inkább ürügyén -, művészi irányzatokat temessenek, vagy megf'orditva: egy ábrázolásmód deduktív logikával megjövendölt
hanyatlásából az ide sorolt művek esztétikai értékét és érvényét vonják kétségbe.
Az efféle eljárásra, sajnos, több mint elég
példával rendelkezünk. Szembesítésül csak
egy. Az "aranykor" kifejezés először a
második - 1966-os - pécsi filmszemlén
hangzott el, ,a szállóigévé vált "bon mot"val együtt, mely utóbbiról ma sem tudom,
mi a több benne: a melldöngetés, vagy a
malícia. "A magyar filmnek ma már van
mire megtorpannia."
Ejnye, de sürgős
volt, már akkor is! Ma pedig, mintha más
teendőnk sem volna, rnint a múlt időbe
tenni ezt a kétes értékű mondást, hisz
most már valóban sikerült ellátni magunkat némi megtorpanni valóval. Rá is szolgáltunk, ha egy pillanatig is komolyan
vesszük az efféle trikotőz-észjárást.
Lássuk ezzel szemben a tényeket - a 66-os
év szemlefilmjeit : Iszony,
Fűgefalevél, Gyerekbetegségek,
Szegénylegények,
Minden kezdet nehéz. Ez az "aranykor"
listája. A Filmművész Szövetség tagsága
döntött így titkos szavazással - s négy
év után is bajos volna a szezon termésében e műveket fölülmúló értéket föÍfedezni. Az idei program még nem isme6

re tes, így talán nem önkényesség, ha néhány föltűnést keltett - műfajt, irányzatot is jelölő - filmet idesorolok. Imposztorok, Sziget a szárazföldön, Sirokkó, Egy
őrűlt éjszaka, Szeművegesek,
Utazás a koponyám
körűl, Isten hozta őrnagy úr,
Arc, Ítélet. Bármilyen ellentétesek legyenek is a vélemények egyik-másik filmről, e lista egészében sem művészileg, sem
szemléletileg nem mutat lényegi eltérést
amaz év, vagy akár a közbülső évek terméséhez képest. Vagy rosszabb regényillusztráció-e a Karinthy-film
(rendezte:
Révész György), mint a Németh-adaptáció
volt? (Hintsch György rendezése.) Tökéletlenebb "elsőfilm"-e a Sziget a szárazföldön a Gyerekbetegségek-hez
képest?
Elfelejtette-e az Arc Zolnay ja, amit a
Hogy szouuuuik a fák forgatásakor még
tudott? Jancsó Sirokkó-ját ugyan éles és módfölött egyoldalú - polémia fogadta,
de még ha eHogadnók is, hogy ez a mű
nem üti meg eddigi filmjeinek színvonalát, az tagadhatatlan, hogy szemléletében, lényegi mondandójában szerves folytatása elődeinek. Ha tehát elvi okokból
szembefordulunk életművének utolsó darabjával, fenntartásaink óhatatlanul érintik a korábbi J ancsó~űveket
is, mivel ismétlem - nincs lényegi eltérés a Szegénylegényck
és a Sirokkó
szemlélete,
eszmevilága között. Ami esetleg igazolása
lehet az önismétlés, a művészi kifáradás
vádjának, mely a Csillagosok, katonák óta
szívós kísérőj e a Jancsó-filmeknek,
de
semmi módon nem magyarázza azt a kettö-séget,
hogy ami ,a Szegénylegényekben eszmeileg még üdvösnek minősült, a
Sirokkó-ban kárhoztatandóvá vált. Különben a "J ancsó-dilemmára" - mely korántsem csak az ő magán-dilemmája később még visszatérek; egyelőre annyit,
hogy az ő műveinek fogadtatásaban érezhető a leginkább a kritikai visszhang hirtelen átcsapása az "aranykorról" a "vál-·
ságra" . Ugyancsak az ő filmj e volt az
egyik döntő bizonyíték az utóbbira.
De tán ennyi példa is elég arra, hogya
bizonytalan eredetű rossz közérzet milyen mértékben befolyásolta egyes filmek
megítélését, illetve a termésből kibontakozó összképet. Természetesen botorság

volna tagadni, hogy akadnak az évi termésben - miként az előző években is átmeneti állapotra, keresésre, vagy akár
személyes válságra, begörcsölésre
valló
művek is. Lehet, hogy a Sirokkó is ezek
közé tartozik. Jancsó azonban nem azonos az egész magyar filmművészettel,
s
ha valami a termés ősszevetéséből
kiderül, inkább a kolorit gazdagodása, az új
korosztályokkal
új látásmódok, művészi
módszerek megjelenése. Sem a Szandimandi-nak, sem a Sziget a szárazföldönnek nincs előzménye a magyar filmművészetben, ami a stílust, az ábrázolásmódot illeti, amint nem volt Jancsó Igy
jöttem-jének,
Zolnay Hogy szaladnak a
fák-jának,
Sára Cigányok című kisfilmjének, Kovács András-Cseres
Tibor Hideg napok-jának sem. Vagyis a folyamat,
filmművészetünk
színképének
állandó
változása nem újkeletű: jó pár esztendeje csaíknern minden évad - így az idei
is - meghozta a maga "elsőfilmes" meglepetését, s ez föltétlenül
arra vall, hogy
a magyar film a dinamikus átalakulás állapotában van. Ha valamit: ezt a dinamizmust kell "konzerválunk", az átalakulás ütemét a lehetőséghez képest gyorsítani, szervezeti föltételeit biztosítani. Más
sza vakkal: a folyama t tárgyi és szemléleti
akadályait,
elpangással fenyegető
holtágait föltárni. J elek vannak ugyanis rá,
hogy filmművészet ünkben új fejlődési
szakasz - mint egy rendezőnk kifejezte
- "második fokozat" erői feszülneik, kibontakozásuk azonban korántsem oly zavartalan, mint a megelőző évek törekvéseié voltak. Sorsuk szorosan összefügg
a közvetlen előzményekkel, nevezetesen
azzal a kérdéssel, hogy mit ért el a magyar filmművészet a megelőző években,
mi is volt ama bizonyos "fő iránya", rá
lehet-e építeni, ebből lehet-e eredeztetni
az elkövetkező idők vállalkozásait, vagy pedig lényeges módosításra, új alapozási-a
v,an szükség? Ha ugyanis filmművészetünik: jó irányban fejlődött, a múlt év vélt
vagy valóságos fiaskói, megoldatlanságai jóval kisebb hangsúlyt kapnak. Ha viszont - mint sokan föltételezik - egy
jóval régibb keletű s akkor még rejtve
maradt" tájolási 'hiba" ütközött ki bennük,

akkor mielőbb neki kell látni az alapvető
átrendezésnek.
Elsősorban ezért kell kilépni a múlt évad szűkös kereteiből, s e
kultúrpolitikai,
mindenekelőtt
azonban
filmtörténeti horderejű kérdésre filmtörténeti összefüggésben keresni a választ,
jóllehet ez a "visszanéz'és" óhatatlanul ismétlésekkel jár együtt.

A magyar
filmművészet
új korszakát
1962-63-tól,
Jancsó Oldás és kötés-étől,
[gy jöttem-étől,
illetve Gaál István-Sára
Sándor Sodrásban-jától
szokás számítani.
E három film valóban markáns különbséget jelez, mind szemléletében, mind alkotásmódjában
a megelőző időszak magyar filmjeihez képest, s az is tény, hogy
ezt követően gyorsult föl filmművészetünk strukturális átalakulása, az új filmművész-nemzedék
határozottabb
térfoglalása. E filmek jelentőséget azonban mitsem csökkenti, ha visszautal unk egy elődjükre, mely sok tekintetben az egész új
korszak "ősmodellje" lehet. Makk Károly
1961-ben készült Megszállottak-járól
van
szó. Már a sorsa is szinte szimbólummá
teszi: egyszerre támadták a társadalomrajz hiteltelenségéért, pesszimizmusáért a film, mint tudjuk, egy új technikai eljárás bevezetésének bürokratikus akadályairól szól, mely a két főhőst elkeseredett partizán-akciókra
kényszeríti -, és
az ábrázolásmód "végletes modernizmusáért". Az utóbbit lilla már mulatságos
hallani; tény azonban, hogy még az 1964es kibocsátású Filmlexikonban is e megrovó hangsúlyú minősítés szerepel. Valójában Makk e filmben még csak ki-kitört
a hagyományos
dramaturgiai
szerkezet
szűkös korlátai közül, új elvű építkezésre
csak néhány képsorban telt az ereje. De
már a film alapkonfliktusa is előörssé teszi: többen is utaltak rá, mint tér vissza
aztán Kovács András Nehéz emberek-jében, sőt, Simó Sándor Szemüvegesek-jében, ezúttal mint nemzedéki probléma.
Mindez még lehetne pusztán tematikai rokonság, vagy az élet keserű tréfája.
hogy
mindig újabb és újabb écákat kínál a társadalmi élet bürokratikus
elmerevedésének leleplezésére, anélkül, hogy e lelep7

lezéseknek
komolyabb
foganatja
lenne.
Bár Makk távolról
sem modernista,
kezdeményező
érdeme az új szemlélet,
ábrázolásmód kibontakozásában
még nyilvánvalóbb. A bevezető
képsor hangulata,
a
kamera
tétova
keresése,
abarakkjában
rádiót bőgető főhős nyomasztó
magánya
már az Oldás és kötés középrészének
előképe; s jónéhány,
spontán kamerával
fölvett képsor, a jellem tettenérés e a magatartás
apró
jegyeiben,
dramaturgiai
szempontból
éppen nem "kulcsszituációkban" Zolnay Pálnak ad majd indíttatást,
hogy e "mikrorealizmust"
a Hogy szaladnak a fák-ban, s az Arc-ban tökélyig fejlessze. Igaz, ezek a motívumok,
föl vételi
eljárások,
építkezésmódok
akkor már ismertek voltak Antonioni
és a francia új
hullám
reve n,
újdonságszámba
megy
azonban
mindezek
együttese:
a viselkedésrajz,
a lélektani
analízis,
főleg pedig
a kamerával
történő
"elbeszélés"
összekapcsolása
a közvetlenül
és igen határozottan
közéleti
konfliktussal,
politikai
mondanivalóval:
mindez, legalábbis
a magyar filmművészetben,
Makk Károly úttörő érdeme.
E tényt nem a megkésett
elégtétel kedvéért rögzítem,
s nem is azért, hogy a
magyar film új korszakát
egy vagy két
évvel antedatáljam.
Hanem
azért, hogy
ama "fő irány" két párhuzamos
jegyét a
kezdeteknél
fölmutassam:
a formai-stilisztikai kísérletezés,
a személyes líra öszszekapcsolását
a legaktuálisabb
társadalmi
kérdésekkel.
Lehetséges,
hogy a .Jétszorongás",
a későbbi magyar filmek hőseinek keresése a nekik való társadalmi
szerep után
többszörös
szűrőn át az egzisztenciál-filozófiából
származott
át filmjeinkbe : a döntő azonban, ihogy az Apa, a
Tízezer nap, a Földobott kő alakjai hangsúlyozottan
a szocialista
társadalomban
akarják
megtalálni
önmagukat,
más
szavakkal
egy olyan vonatkozási
rendszerben, mely tőlük független,
mégis nekik való (szemben a nyugati filmminták
alakjaival,
akik valóban ki vannak vetve
a világból) - s minden erőfeszítésük
arra
irányul,
hogy ezt a rendszert
magukévá
hasonítsák.
Mint ez minden
érdemes
filmünkből kiderül:
hőseik (s alkotóik) nem
8

érik
be a környezetükhöz
való passzív
alkalmazkodással,
helyzetük
tudatosításaval. Eszmélésük
közben igazítani akarnak
azon, amire ráeszmélnek:
a vállalás számukra
egy
jelentésű
a változtatással.
Mindezzel
a Megszállottak
rendezője
valószínűleg
még nem volt teljesen
tisztában, de két főalakjával,
az ",elgondolónak" és a "kivitelezőnek"
érdekes és alkotó kettősével,
a film karnera
előtt történő komponálásával:
a szűkebb en vett
témán
túl az egész elkövetkező
időszak
hangját
leütötte.
Stílusban,
fölfogásban
sok eltérés van a magyar
filmművészet
legjelesebb
alkotói között, de a vállalás és
változtatás
egysége
mindőjük
számára
szinte már normatív kiindulópont,
"punctum saliens" ; e kettő mértéke j elzi alkotásaik súlyát, értékét is.
Ha Makk Károly'
a hangütés,
úgy e
korszak
magyar
filmművészetének
érdeme, hogy osztatlan
és egyforma
figyelemmel követte nyomon "a termelési
erőket odakint, s az ösztönöket idebent". Ráadásul, a József Attila-i
ihletés nyomán:
az aktualitásba
ágyazottan.
Ez természetesen nem tematikai
kérdés. Ám abból a
f'áziseltolódásból,
ami az új magyar filmet
a lengyel,
s kisebb
mértékben
a cseh
iskolától elválasztja:
a problémalátás
erősebb aktualitása
következett.
A reprezentatív lengyel
filmek
túlnyomórészt
a
"nemzeti
önvizsgálat"
manifesztumai:
óriási
érdemük,
hogya
történelemmel
szembekerült
ember személyes
felelősségét, múlt j ának, helyzetének
következményeit állít ják premier
plánba.
Hatásuk
a
magyar
filmre is nyilvánvaló
és stilisztikailag is nyomon követhető
mindenekelőtt
Kósa Ferenc
és Sára
Sándor
munkáiban.
Fö'tűnő azonban, milyen nagy
a túlsulya
e művekben
a háborús
kataklizmának,
vagy amaz idők túlélő maradványainak,
s milyen kevés helyet foglal
el a lengyel filmművészet
nagy korszakában a jelen. A mába lépve is, inkább az
általános
morál
kérdéseit
feszegetik
miként
a fiatal
cseh művészek
-:
a
humanitás
és az embertelenség
közti, néha
nagyon
bizonytalan
határvonala t kutatják, gyakran
az iskoladrámákból
leszármazó "kísérleti
helyzetekben"
. Nem ér-
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deme, hanem jellemzője a magyar filmnek az, hogy elsősorban a társadalomra
kérdez, még akkor is, ha .Jcísérleti helyzeteket" teremt. Ez nagyon lényeges különbség. Nálunk például Kovács AndrásCseres Tibor Hideg napok-ját tekintik a
,.nemzeti önvizsgálat" reprezentatív alkotásának, ami szerintem legalábbis egyoldalúság, ha ugyan nem teljes félreértés. A rendező nyilatkozataiból és a filmből is az derül ki, hogy a háborús téma
gazdag dokumentációját fölhasználva, egy
végletes "kísérleti helyzetben" egy hierarohikus szervezet, az alá- és fölérendeltség természetrajzát, annak baljós következményeit tárj a fől - e vizsgálat nem
a "nemzetre" kérdez, hanem a modern
társadalomszervezés
egyik legnehezebb
problémájára. S még az elmúlt évad egyik
vitatható - e sorok írója szerint: "túl-

esztétizált" Emíliá-já<ban

filmjében, Sándor Pál Odor
is világosan fölismerhető a
modellálásnak" legalábbis az

"társadalmi
igénye.
A magyar firnnek tehát legértékesebb
sajátja ez a szociológiai vagy szociáletikai éberség, melynek közvetlen, vagy
közvetett módon a jelenidő az ihletője:
az "itt és most" világa. Az elmúlt évtized
filmjeit áttekintve, megdől az a gyakorta
hangozta tott föltét e"ezés, mely filmj eink
egy részét "retrospektívnek",
vagy épp
"archaikusnak"
tekintette.
Problémafölvetésben még az e nembe sorolt Tízezer
nap-ot, vagy Földobott kő-t vagy városi
ellenpárjukat, az Apá-t és az Álmodozások korá-t sem lehet "visszanézőnek" tartani, jóllehet tárgyuk a közeli vagy éppen
az "időtlen" múlt, s az előbbiek stílusába
archaizáló elemek is beépültek. Ám egyik

film sem azt kérdezi, hogy mi történt,
mit éltünk át, hanem azt, hogy mit kezdjünk az adott pillanatban, azzal a múlttal a hátunk mögött, amit megélnünk adatott. Többről van itt szó, mint arról, hogy
minden jelentékeny film, - vegye akármilyen távoli időből a tárgyát - a jelent veszi célba, ahhoz akar szólni. A
múlt nem egyéb
vonatkozási
pontnál,
ahonnan minden vonal az aktualitás viszonylatmin táinak földerítését
szolgálja.

"Vállalni és változtatni" - vajon az Adytól származó kettős cél közül melyikre
esik a nagyobb hangsúly? Pusztán esztétikai szemszögből vizsgálva: kétségkívül
az utóbbira. A MegszáLlottak olyan viharos robbanás nyitánya volt, melyre
nincs példa filmművészetünk történetében. A felszabadulás, majd az államosítás körüli években ott rejlett ugyan a
fordulat ígérete - ám ez .akkoriban csak
tematikai és napi politikai síkon éreztette hatását, s néhány elszigetelt kísérlettől eltekintve - Valahol Európában,
Budapesti tavasz, Hannibál tanár úr stb.
- belül rekedt a harmincas évek filmjeinek konvenció-rendszerén, sőt, külőnf'éle
tényezők hatására a hollywoodi "gtlamour"
felületesen "átpolitizált"
formáját konzerválta. A "legfontosabb művészet"
másoddagos
illusztrációkban,
a Piloty-féle
akadémizmust idéző tablókban bizonyította a maga fontosságát és eredetiségét.
Nem hozott fordulatot az olasz verista
iskola megismerése sem: megkésett és
csökevényes nyomait láthattuk csak viszont, inkább stilisztikai fogásként, mintsem a valóság fölfedezését célzó művészi
módszerként. Máriássy kísérletei (Rokonok, Csempészek) ismét elszigetelten állnak, éppúgy, mint Ranódy vállalkozása,
a 40-es évek elején befagyott rn,agyar verizmus életrekeltésére. (Szakadék, Akiket
a pacsirta elkísér.)
Arról sem nagyon beszélhetünk, hogy
a filmművészet része lett volna a korabeli szellemi életnek, aktív alakítója a
közgondolkozásnak. Ha igen, olyan típusú
filmekkel, mint a maga nemében jól sikerült Déryné, vagy a Föltámadott a ten10

ger - a nemzeti romantika kissé megreformált, népiessé hangolt változataival. A
tempóveszteséget kitűnően jelzi egy pillantás a társművészetekre
: a magyar filmnek ezidőtt még a posztirnpresszionizmusig
sem sikerült elvergődnie, legföljebb ha
az operatőri stílusban - a kortársi valósághoz és problémavilághoz való áttörésről pedig ismét csak néhány, önmagában álló mű vall. Innen az a különös jelenség, hogy például a Sodrásban,az
Így
jöttem. vagy a Tízezer nap irodalmi megfelelő ivel jó tíz évvel korábban, Sánta
Ferenc, Moldova György, Galgóczi Erzsében és a novellista Szabó István föltűnésekor, az Emberavatás című antológiában találkozunk (1953). A modern magyar filmművészet heves önállóságra törekvését, a kortársi valóság fölfedezésének mámorát részben
tempóveszteségből is eredeztethet jük. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy például Jancsó,
Kovács vagy Zolnay munkáiban mennyi
rokon elem, megegyező törekvés található az Emberavatás írói nemzedékével.
Így rímelnek a Jancsó-filmek Sánta Ferenc parabolikus kísérleteivel;
a Hogy
szauuimak: a fák című
Zolnay-filmnek
nemhogy az alaphelyzetére. de pszichológiájára a mcstanában sajnos hallgató novellista Szabó István néhány kulcsművében
találhatunk példát (Minden
olyan, mint
régen, Hazulról odáig), de a lírikus Nagy
László jellegzetes világa, képalkotási módja is új életre kel Huszárik Zoltán filmpoémiáiban. Kovács Andrásnál pedig még
nyilvánvalóbb a kapcsolat: a Hideg napok Cseres Tibor nagysikerű regényének
újragondolása.
Így, akármilyen csatazaj dúlt is az ún.
szerzői film körül, a közhiedelemmel (s e
sorok írójának néhány alkalmi óvásával)
ellentétben ez nem az irodalmi tradíciókkal, kapcsolatokkal való látványos leszámolást jelentette, hanem mindössze az
irodalom - pontosabban az iránydrámától kölcsönzött dramaturgiai konvenciók
meghatározó
szerepét
kérdőjelezte
meg. Leszámolva az inkább színpadi, mint
irodalmi eredetű építésmóddal, egy verbális-narra tív természetű szerkezet paszszív illusztrálásával, a film valójában kö-

Jancsó

Miklós:

Így

jöttem

a korszerű irodalomeszményhez;
s egyszerre vívta ki a műforma szuvererutását
és szerves, aktív beépülését
a
kortársi szellemi életbe. Miközben szakított a filmalkotás régi módczereivel, "vállalta" a társművészetekben
fölhalmozódott egész hagyománykincset a századelő nagy szellemi földrengésétől eredően.
E kapcsolat, párhuzam a századelőn
kezdődő szellemi mozgalmak új és új hullámaival : a filmekben éppoly világosan
kimutatható, mint az összefüggés a szorosabban vett kortársi törekvésekkel. Legdemonstratívabb módon: Jancsó pályáján
és munkáiban. Nem játszi
ötlet, vagy
puszta mottó, hogy filmjeiben
annyizeledctt

szor találkozunk Bartók-idézetekkel.
Az
Oldás és kötés-ben a Cantata profana szövegével, a Concerto egy részletével, az
Így jöttem végén az Allegro barbaro-val,
a Csend és kiáltás-ban a Paraszti nótával. Ezeknek az idézeteknek nem annyira
a jelenléte, mint a változó funkciója izgalmas: nemcsak a mű rej tett mondandójára, hanem Jancsó alkotásrnódjának,
szemléletének
alakulására is rávilágítanak. Ami az Oldás és kötés-ben még a
tragikus nosztalgia felhangjait erősíti föl,
s erősen programszerű
magyarázata a
film történésének, az Így jöttem-ben már
egyértelműen
kritikus
és "elidegenítő"
hangsúlyú : az Allegro barbaro, a főhős
megveretése után hangzik föl: itt adatott
11

a barbárság
tengerében, mely
mégis az én világom, rám bizatott, hogy
változtassak rajta. Ha ez a kommentár
netán megalapozatlannak
látszanék:
a
Csend és kiáltás Parasztdala már vitatha ta tlan ul a "változta tás" elkötelez e ttségét nyomatékosít ja, s ennek erejét nem
csökkenti, hanem éppen növeli, hogy a
helyzet, amiben fölhangzik, tragikusan reménytelen.
J an csónak azonban nemcsak a programja, de alkotásmódja is Bartók örökségéből eredeztethető. Ez természetesen
nem a teljesítmény egyenértékűségét
jelenti eltérő műnemek minősítő öszszehasonlítása különben
is képtelenség.
J ancsónál is kulcsszerepe van a folklorisztikus motivációnak. A paraszti életforma rekvizitumait emeli változó jelentésű szimbólumokká A Szegénylegények
óta fokozódó mértékben szakítja ki őket
a maguk naturális közeg éből, hogy puszta
jelekké legyenek, amelyek alkotásról alkotásra mást mondanak. Ami a Szegénylegények-ben még az elnyomott nép, az
e'nyomott, becsapott emberség kemény
panasz-szava volt, a Csend és kiáltás-ban
már erősen ambivalens töltést kap: nemcsak a kiszolgáltatottság,
hanem a szolgalelkűség jelzése lesz, a Fényes szelekben pedig egy furcsa paradoxoné: a manipulált spontaneitásé.
Mindezt a Sirokkó
tetőzi be, ahol e folklorisztikus jelzések
már csaknem mindenütt az elmaradottságot, az egyértelműen retrográd tendenciákat leplezik le: a terrorizmus "szirénhangjai". A folklór-motiváció, ez utóbbi
alkalmazása rnind gondolatilag, mind esztétikailag már messze túlmegy Bartókon,
aki a népi motivációt mindig az emberi
tartalmak vagy a spontán indulatok jelzésére használta. Gondolatilag ez a merész lépés mégsem támadható. Nagyon
fontos, alapvető kérdés, hogya népi kultúra alapelemei, formá i nem jelentenek
többet, mint önmagukat, nem tekinthetők
- mint az esztétikum más alapformái
sem - "haladónak" vagy "reakciósnak" .
A valóságban retrográd, sőt fasiszta erők
is főbhasználták
a maguk "tartalékakén t",
mint ezt a Sirokkó kitűnően föltárja. A
filmnek talán legjellemzőbb pillanata, amiélnem,
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kor egy súlyos döntés előtt - e döntés
elkerülésére, a lényegi konfliktus elkendőzésére - a gondolkodás helyett dalra
fakad az egyik szereplő: ebben a keleteurópai fasisztoid mozgalmak, nacionalista
színezetű
tekintély uralmi
rendszerek
egész mechanizmusa benne van, az orosz
"Fekete
százaktól" kezdve
a filmbeli
usztasákig, vagy tha tetszik, még tovább.
Jancsó e fölfedezése egyébként nem tekinthető egészen újkeletűnek. A "népi
hagyomány" e retrográd oldalára - vagy
inkább
fölhasználására,
a babonákkal,
obskurantizmussal
való
összefüggésére
már Gorkij is igen keserűen utalt a Nap
fiai-ban és a Klim Szamgin vodkázó-nótázó szeánszaiban.
Művészi értelemben a Sirokkó nem kevésbé radikális: a régi Jancsó-filmekszimbólumainak
teljes inverziójával valami
hasonlót akar elérni, mint a szeriális zene.
A dilemma is ebből - nem a gondolat,
hanem a hangsúly bizonytalanság ából, az
eszközök szegényességéből
ered, s ezt
hiába akarja a befejezés túlságosan direkt dramaturgiai
"gagje" ellensúlyozni.
Nem számítva, 'hogy e struktura
valóságos fordulópont ja végül is kiesett a
filmből, ez az alkotásrnód a pantomim
felé merészebben közeledő játékstílust,
nemcsak a fölvevőgép, de a szereplők akrobatikus táncát is kívánná nem is
szólva a főhőst alakító színész minden
meggyőző erőt nélkülözőalakításáról.
Eléggé ironikus, hogy ez a végletesen elvontnak vélt film a maga mintáihoz képest megformálásában
túlzottan is konkrét: ha a nonfiguratív vásznakra, a strukturalista költészetre, a Bartók utáni zenére gondolunk: igazán nem az absztrakció az a vád, amiben e filmet elmarasztalhatnók.

Jancsó példája világosan jelzi, hogya modern magyar filmművészetet -akár
legújabb teljesítményeit
is nem lehet
másképp, mint valóságos eredetéből és
föltételeibő' , messze visszautaló impulzusaiból levezetni. Ezt kívánja - mint Jancsónál láttuk - az anyag természete.
Akármilyen nagy géniusza Bartók a ma-

Jancsó

Miklós:

Sirokkó

gyar kultúrának, kivételes szerepe, utóélete egy más művészeti ágban, egy több
mint félévszázaddal később indult filmmüvész életében - s nemcsak az övében
-: magyarázatra váró kérdés. A század
első két évtizedének viharos szellemi s nemcsak szellemi - forradalma ugyanis nemcsak Bartók neve és műve révén
hagyott nyomot az új magyar filmművészetben. Jancsó filmjeinek mélyén ott rejtezik Ady magyarságélménye
is; társadalmi érzékenysége, plebejus
indulata,
szimbolikája pedig - először a magyar

filmtörténetben ! - Kósa Ferenc és Sára
Sándor munkái ból tör elő gejzírként, annál hevesebben, minél hosszabb időn át
volt fojtás alatt. Kissé tán lehangoló, hogy
a művészek inkább tisztában vannak e
rejtett
kapcsolatokkal,
mélyáramokkal,
mint a kommentátoraik.
Sára például
nemcsak a címet kölcsönözte Ady tól tavaly bemutatott szép és tiszta munkájában, hanem a címmel a program hasonlóságára villantott rá.
Mit mond számunkra a század első két
évtizede "reformnemzedékének",
forra13

dalmi törekvéseinek
ez a sajátos utóélete,
beépülese
a magyar filmművészeti
avaritgarde-ba?
Elkülönböztető
vonás, a tradíciók alázatos tisztelete
volna csupán? J ellegadó vonás, ez kétségtelen,
ám hasonlóan
szoros
szálak
fűzik
a Hiroshima
Resnais-et
a prousti
örökséghez
(ha később az "új regény felé" fordult is: képalkotása
a prousti
ábrázolás
filmi megfelelője), Ingmar Bergmant
Strindberg
és
Kierkegaard
hagyatékához,
a Rubljov
alkotóját Dosztojevszkijhez
és Musszorgszkij
operáihoz.
(A Rubljov
akár egy trilógia
záróköve
is lehetne,
a Hovanscsina
és a
Borisz Godunov után.)
Az utóbbi
példa már közelebb
visz e
sajátos összecsöngés
magyarázatához.
Durván szólva, a "semper idem" eseteivel állunk szemben:
a kelet-európai
országok
művészei
még századunkban,
sőt, a társadalmi
viszonyok,
a politikai
hatalom
gyökeres
megváltozása
után is léptennyomon szemben találják magukat
a feudalizmus
idejéről
megrögzött
szokásokkal, erkölccsel,
viszonylatmintákkal.
Az
ellene való harc a filmművészetben
is régen aktuális lett volna, s be is következett a húszas évek lengyel és cseh avantgarde-jával,
világjelentőségűvé
nőtt
a
szovjet
avantgarde-ban
(melynek
utolsó
nagy kitörése Eizenstein
Rettenetes Ivánja volt), nálunk azonban
a Horthy-fasizmus lehetetlenné
tette a kibontakozását.
Tudvalevő
az is, hogya
személyi kultusz,
mely voltaképp
nem más, mint a szocialista rendszer
autokratikus
eltorzítása,
ha másban
nem, hát a társadalmi
tudatban jónéhány
feudális
eredetű
vonást
"paternális"
illúziókat,
tekintélyelvet,
jobbágyi, csinovnyiki
alázatot - rögzített,
a művészetben
pedig éppen azt a vikt'oriánus szellemet pártfogolt a, mely ellen
Magyarországon
éppen Bartók és Ady, .a
Nyugat
"nemzedéke"
lázadt
föl először.
Az összecsengés
tehát mélységesen
indoKOlt: létérdekünk,
hogy
e hagyatéktól
mielőbb
megszabaduljunk.
E leszámolás
döntő föltétele,
elkerülhetetlen
lépése a
tiszta szocialista
tudat kialakulásának.
És
pontosan
ez az utóbbi a célja, egyik ihletője az új magyar
filmnek
is: tettenérni és eltakarítani
a szocializmusra
te14

lepedett
feudális
elemeket.
Távolról
sem
pusztán "házi feladat"
ez, hiszen világos,
hogya
szocializmus
térhódítása
a jövőben is a társadalmi
fejlődés
kapitalizmus előtti
állapotában
megakadt
népek
akciója lesz: a gondolkozásnak
ez az antifeudális
és nem kevésbé
antifasiszta
- "oltása" másokat is immunizálhat.
Így már érthető például, hogy miért állítja elénk Máriássy Félix az Imposztorokban a magyar protofasizmus
egyik kulcsalakját, miért tárja föl benne s híveiben
az urizálásnak,
dzsentry-gőgnek
és a lumpen-banditizmusnak
külőnös
házasságát;
miért ismertet meg Sándor Pál éppen egy
millenáris
leánynevelő
intézet "illemtanával" ; miért
választotta
témájául
Fábri
Zoltán .a kiszolgáltatottság
és szolgalelkűség abszurd
paraboláját,
Örkény
István
Tóték című színdarabját,
miért emelte a
Mérsékelt égöv··ben gőgös oligarchává,
erdei duvaddá
Kézdi Kovács Zsolt az ötvenes évek elejének
egyik kulcsfiguráját.
Nem arról van szó, hogy e filmek
hibátlanok
lennének
részletes
elemzésük, minősitésük
a műbírálat
dolga a
tendencia
rokonságára,
gyökereire,
történelmi indokoltságára
kívántam
itt rámutatni.
Am az a tény, hogy itt és most, fél századdal a történelem
nagy forradalma
s a
szellemi élet nem kisebb jelentőségű
vízválasztója
után jolytatjuk a feudális szellem maradványainak
eltávolítását
: nem
pusztán a hangsúly
módositásával,
hanem
a föladat
kiegészítésével
is föltétlenül
együtt
jár. Úgy kell az úrrhatnámságtól,
a tekintélyelv.től,
a pária-lét
beidegzettségétől, a nemzeti
elzárkózás
és felsőbbségérzet
magatartását
ól megszabadulni,
hogy közben sértetlenül
őrizzük, sőt, ma-

gasabb szintre emeljük a közösségi tudatot, legalábbis
azt belőle, amit él. kapitalista fejlődés, a vele járó elidegenülés
még
meghagyott.
E föladat elkerülhetetlensége
éppoly nyilvánvaló,
mint a benne feszülő
önellentmondás.
Hiszen
a szocializmus
nem
lehet
atomizált
egyedek
sokasága,
melyet
ezzel az atomizáltsággal
sarkalatosan ellentétes
világnézet
fog egységbe.
Másrészt
a közösségi
tudat nemcsak
az
emberi
történelem
során fölhalmozódott

,

)

Jancsó

Miklós:
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Sirokkó

szellemi és művészi értékek tára, de homályos emlékeké, tévképzeteké, idejétmúlt szokásrendeké is; ezek közül ma a
legnyilvánvalóbb a nacionalista elzárkózás,melyről botorság azt hinni, hogy merőben a reakciós propaganda "vitte bele".
Legföljebb fölerősítette, s alaposan eltorzította azt, ami ott lappangott benne. Hitler démoni visszaélése egy nép beidegzettségével, a kollektív tudat retrográd vonásai val, vissza vágyódása val a kapitali zmust megelőző "családias" állapotok közé:
elég figyelmeztetés, hogy a közösségi tudatot - ahogy az napjainkban megnyilvánul - se tekintsük szentnek és tisztának. Mégis: légüres térbe kerül az a
művész,
aki a kollektivitás ezen ambivalens természetétől megrettenve, elutasítja magát a kollektivitást. Az előbb leírt
önellenmondás mindenesetre
végigvonul
századunk művészetén legkivált éppen a szocialista művészeten. Ez van a

hátterében, ez adja az erejét József Attila
költészetének, de egyre inkább bizonyossá
leszek felőle, hogy ez volt a kiváltója tragikus sorsának: betegségének és öngyilkosságának is. Halála előtti versei egyszerre bizonyságai a "népfelség" elvének,
s az egyes ember elpörölhetetlen szabadságának: a vágyódásnak a közösség melegébe, a föllebbezésnek a megtartó erőhöz, de az éber tudatnak is, hogy e "közösséget" a homályos ösztön s a manipulált indulatok önnön érdekei ellen fordíthatják.
Ha a mai magyar filmeken áttekintünk,
e tragikusan kettős és önellentmondó művészi küldetésnek egyelőre még csak részleges fölismerésével
találkozhatunk.
A
Szegénylegények
Jancsó Miklósa a népet
a tőle elidegenült hatalom szánandó áldozatának látja; a Sirokkó-ban pedig már
nem is látszik tudni valaminő homogén
közösség létezéséről. Gondolom, Adorno
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és más szociológusok nyomán az elidegenülést századunk legfontosabb társadalmi tényének tekinti. Mint minden igazán
nagy művészt, e tény őt is megrendíti,
de - ha ugyan jól "olvasok" a Fényes
szelek és a Sirokkó képeiben - a tradicionális értelemben vett közösséget,
akár
mint célt, akár mind ideált, don quijoteizmusnak, ha ugyan nem rosszabbnak
tartj a. Végső válasza a világ mai baj aira:
a tiszta gondolat, még inkább a tiszta
szerkezet. Ennek föltételeiről,
a társadalmi erőkről, melyek a szerkezetet korrigálhatják, már nem világosít föl. Filmjeiben a kritikai aspektus a túlnyomó s
a Sirokkó-ban mind a téma, mind a műveszi módszer kizárja a prognosztikus
elemet, a művész személyes óhajainak
közlését.
A viharos urbanizáció, az emberi kapcsola tok "eldologiasodása" más művészek
figyelmet is leköti. A szociológiai látlelet a vizsgálóaggodalmáról
vall. A Sziget a szárazföldön
magányos öregasszonyának egyetlen önfeledt pillanata van,
egyetlen alkalma. amikor megoszthatja az
érzéseit másokkal, hasonlóképpen
önmagukba süppedt emberekkel: a lakáscsere
urugyén
rendezett
fura
házimulatság,
melynek szürrealizmusba hajló dokumentatív nyersesége
egyúttal
iskolapéldája
lehet az író, rendező és operatőr (Mándy
Iván, Elek Judit, Ragályi Elemér) együttműködésének, de ez a stilisztikai bravúr
is félig-meddig az álmok világába viszi
az emberek spontán kitárulkozását, s voltaképp csak mámoros illúzió e pillanatban is, hogy valami közük van egymáshoz. A Szandi-mandi
üzemi kollektíváját
egy baleset hozza össze a film végén, s
bár Gyarmathy Lívia ebben az epizódban
- eltérűen
a film egész fölfogásától inkább érzelmesen. mint ironikusan ábrázolja, hogya közös veszély végre kiváltja
az összetartozás tudatát, az "elidegenülés" egyik alapokára nagyobb nyomatékkal mutat rá: a termelés önelvű, önmagáért való szemlelete messzesíti el a különben jobb sorsra érdemes munkásközösség kapcsolatait. A furcsa hobbykban
és bolondériákban éles szemmel emeli ki
közös
ihletőjüket : a hiányérzetet.
Még
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magányosabbak
a fiatalok, abban a kísérleti helyzetben, amit Bacsó Péter terem tett számukra a Fejlövés-iben,
szigorúan ragaszkodva egy valóságosan megtörtént
bűnügy
dokumentumanyagához.
Bár Bacsó sehol sem beszél ki a filmből,
a néző számára világos, hogya fiatalkorú
bűnözés legfőbb okának a közönyt, a magárahagyottságot
tartja - a három főhős
pszichológiai
eltorzulása
elsősorban
az
egyedüllétük
következménye. Kardos Ferenc viszont az érdekek összeszövődésének abszurd komédiájában tárja föl, hogy
a nyereségvágy
eluralkodása, társadalmi
elvvé válása újra termi a kapitalizmus időszakából való jelenségeket. Az Egy őrűlt
éjszaka
provokáló
jelenete,
mikor
a
KÖZÉRT-bolt főkolomposai az ál-elle nőrökkel együtt elégetik a lisztet, hogy a
leltar-többlettől
megszabaduljanak:
fölkiáltójeles utalás rá, hogy a bürokratizmus
merev viszonylatai mögött lesben áll az
anarchia. E filmet egyébként mint
Jancsó Sirokkó-ját - éles ellenkezés fogadta, gyaníthatóan
azért, mert sanda
politikai allegóriát véltek kiolvasni belőle.
A film persze valóban nem a KÖZÉ'RTről szól, de még \kevésbé tekinthető
a
társadalom
általános
modelljének.
Egy
nagyon is lé tező men tali tást nagyít föl:
a szerkezet bizonyos hibáit kihasználva
mint élősködik a szocializmuson egy csak
a maga hasznát néző kispolgári réteg. Kardos már előző filmjében, az Ünnepnapokban is keserű gúnnyal ábrázolta a "szocialista pragmatizmus" megalkuvó és elvte'en életvitelét: nem titkolta el, hogy közelebb áll hozzá az eszményeiből kifosztott, lázadó fiatalember, aki inkább örököse a munkás-Iorradalmár
nagyapának,
mint a "haszonélvezetre"
berendezkedett
második generáció. Ám arról a rnűvészről, aki - Görbe János közreműködésével - az elmúlt évtized leghitelesebb, legsúlyosabb munkásalakját teremtette meg,
bajos föltételezni holmi dezilluzionáltságot, vagy a szólamos nonkonformizmus
hetyke pózát. Lehet, hogy választásában
és ábrázolásrnódjában
puritán
és talán
szektáriánus színezetű indulat munkál, s
a "generációs szemlélet" is zavarj a tisztánlátását, ám szerintem nem vitás, hogy

Kardos

Ferenc:

Egy

őrült

éjszaka

kinek a nevében haragszik a napjainkban
is szépen tenyészö
"úri-bulira".
A Szandi-mandi
és az Ünnepnapok
rendezőjének sikerült újra fölfedeznie, ami
az elidegenülésnek
is ellenszere lehet: az
alkotó munka együttes élményét. E két
film ezért mutat túl a puszta analízisen,
kritikai aspektuson, jóllehet az előbbiben
ez a gondolat inkább csak dramaturgiai
csattanó, az utóbbiban pedig csak a főhős
jelleméből, múlt jának kissé ügyetlenül

megelevenített
emlékképeiből
sejlik föl.
Ez a gondolat, az alkotás, a cselekvés vágya, legfőbb etikai elvvé emelése különösmód annak a rendezőnek a filmjeiből
hangzik a legerőteljesebben,
aki mindeddig inkább a derékbetört sorsok, céljukat
vesztett emberek lelkivilágára fordította
a figyelmet. Mert Zolnay Pál filmjeinek
a jelentése sarkalatosan
ellenkezik látszólagos témáj ukkal, főhőse ik kudarc-élményével. Lézengő alakjai, a Hogy sza17

ladnak a fák falura látogató fiatal egyetemistája, a Projéta voltál szívem "dezilluzionált" újságírója : negativ ellenpont jai
tényleges mondanivalójának.
Bizony talanságuk, lebegésük, felelőtlenségük
körül a
cselekvő élet gazdag ember-faunája
bontakozik ki, s Zolnay éppen ennek fölmutatásában remekel, s szemleletileg
éppen
ebben haladja meg a kritikai-analitikus
filmeket. S bár a Hogy szaladnak a fákban a helytállás
megtestesítője
egy babonás, együgyű falusi öregasszony, a film
mégsem az "egyszer
volt" hangulatát
kapja. A folklór
tárgyai,
rekvizitumai
nem egy rég elmúlt világ örökségeképp.
hanem a munkásélet
tiszta jelképeiként
jelennek meg. A krumpliszedő
öregaszszonyok képsora, vagy a Prófétá~ban az
énekkari próba kiemelése, sőt a filmszerkezet középpontjába
emelése megmentő
elvként emeli a néző tudatába a közös
alkotást.
Az Arc ellenállási
történetében viszont a közös cselekvés lehetőségének hiánya - egy történeti rövidzárlat súlyosítja
jelentőségteljes
tragédiává a magára maradt ellenálló kilátástalan igyekezetét, hogy kapcsolatokra
találjon.
Mert az Arc nem a kilátástalanságot, hanem az akciót, a "nem nyugszom
bele" maga tartását emeli ki, s ez erkölcsileg mindenképp
több, mint
némely
magyar film/hős elszánt "non possumusa",
az egyszerű "nem"-ben
manifesztálódott
tiltakozása. Az Arc fiatal partizánja persze nem "pozitív hős" a hagyományos
értelemben
ilyen hősök, mint Aristarco helyesen megjegyzi, egyszerűen nem
léteznek, merő kitalálások. Halála is voltaképpen értelmetlen:
akkor éri a rendőrnyomozó golyója, amikor el akar bújni
- ereje, reményei fogytán - a "szürke
tömegben". Mert a "közösség", ahol menedéket keres, nem az alkotás közössége,
hanem a minden áron való túlélés sodorja össze őket - s éppen ez a dialektika az, ami az Arc-ot - jóllehet témáját
a múltból merítette
nagyon is modernné, mai vá teszi. Úgy tetszik, Zolnay
megoldást talált egy dilemmára, ami korunk java filmművészeit
és sok alkotótársát is foglalkoztatja.
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A magyar filmművészet
lassan egy évtizedes
fölfutását
áttekintve,
bizonyos
hiányérzetekről,
aggodalmakról
is számot
kell adnom. Arról, ami még megoldatlan. Íme például az Ítélet. Célját és elkészültének
módját tekintve is az évtized legnagyobb vállalkozása. Ami az előbbit illeti: szakít a szuperprodukciók
hagyományos fölfogás ával, mely elszigetelten és illuzionísztíkusan
ábrázolja
az
egyes országok múlt jának eseményeit,
a
nacionalis ta ábrándok
túlélését
segítve
elő közvetve vagy közvetlenül. Kósa Ferenc a Dózsa-forradalmat
több nép együttes akciójának látja - ám ezt az új és
jellernükben
is égető gondolatot mégsem
viszi végig a filmben, sőt, a sok vi tát
kavart forgatákönyvben
nem is szerepel.
Ezzel már elkészültének
föltételeit
érintem:
legalábbis
furcsa, s mindenképp
elemzésre váró kérdés, hogy miért éppen
ez a szuperprodukcióknak
hadat üzenő, a
múlt forradalmi
örökségét vállaló filmterv került szembe a legkülönfélébb
természetű aggályokkal, nehézségekkel, pénzügyi akadályokkal. mikor másutt - éppen a múlt ábrándosabb
szemléletét
átörökítő filmek esetében - jóval nagylelkűbbek voltak a kivitelező szervek. Itt
viszont az alkotók energiájának
jó részét
fel őrölte a bizalmatlanság,
a vonakodás,
és a film megoldatlanságainak
legalább
egy része ennek a kőr űlmónyriek
tulajdonítható.
Nem mintha Kósa koncepciója, - ahogy
az a 'kész filmből látható - vitathatatlan
volna. Az eszményítő
ábrázolás nyomai
itt is, ott is kiütköznek - már abban is,
ahogy a kőzös népi akciót bemutatja. Hiszen e parasztháborúkban
nemcsak
az
urak kastélyait, de egyben falvait is pusztították a hadrakeltek.
Azt hiszem, a film
in ternacionalizm usa mélye bb, tartalmasabb volna, 'ha e probléma, mely a világ
minden részén, még napjainkban
is annyi
szenvedést okoz, élesebb megfogalmazást
s ezáltal hiteles, megszenvedett
ábrázolást nyer.
Az előzőekben kif ejtettűk, mennyire sokféle, ellentétes
erő feszül egymásnak
a
népben. Kósától azt várjuk, hogy ezzel
szembenézzen - amint szembenézett
vele

a Rubljov alkotója, s amint e problémával
küzd sok kortársi - Kósával azonos indulású és érdeklődésű -filmművész,
Jugosz'áviától
Latin-Amerikáig,
sőt Japánig.
Kósa kezében ott van a titok - álmodozás nélkül kellene élnie vele.

A magyar filmet a társadalmi érzékenység lendítette föl, de aggodalomra adhat
okot, hogy újabban, mintha a stilisztika,
a formai bravúrok önállósodás ának veszélye kísértene.
Irodalmunk már évek
óta küszöködik
ezzel -_ a kizárólag
egymásnak
szóló célzás okkal, a hajlammal, hogy az irodalom az irodalomról
és az irodalomnak szóljon. Ez a stúdióhangulat már a filmekben is érezhető. Fehér hollónak számít például az a rendező
- Kovács András, Zolnay Pál, Sára Sáridor, Gaál István -, aki a dokumentumfilmet is a saját territoriumának, rnűvészi
küldetésének érzi. A fiatalok lelkes valóságfölfedezők - mindaddig, amíg első játékfilmjüket meg nem csinálták. Azután?
Élnek az "önéletrajzukból" . Pedig a riportázs más szempontból is oldhatná a mai
szakmai feszültségeket. Enyhítené az alkotás kényszerű szüneteinek bizonytalanságát, öngyötrő állapotát.
Hiszen tudvalevő, hogy több tehetséges
rendezőnk van, mint amennyinek a filmgyártás mai körülményei között folyamatos munkaalkalmat lehet biztosítani. Itt

vannak a fiatalok, s kisfilmjeikből tudjuk, hogy "építésre
készen a kövük".
Mégis: fölháborító a késlekedés, a megfelelő szervezeti föltételek biztosításában.
A stúdiók önállósága: ötéves követelmény.
Ma inkább messzebb, mint közelebb vagyunk a megvalósulásához. Annak a helyes elvi fölismerésnek a gyakorlatba
történő átviteléhez. hogy a filmművészet:
összetartó együttesek munkája. Az ls tudott, sőt bizonyított, hogy az új magyar
film túlnyomórészt
nemzedéki teljesítmény: jellegadó alkotásai között hangsúlyos szerepe van az első- és másodfilmes
művészek munkáinak. E művészek
tkiröpítő fészke, a Balázs Béla Stúdió mégis
jóval hátrányosabb
helyzetben
van a
filmgyártás többi műhelyéhez képest. Ama
bizonyos "második fokoza t" begyúj tásának pedig éppen az lehetne a föltétele,
hogy önálló stúdiót kapjanak, akik lényegében már egy filmművészeti iskolát teremtettek. A "hermetizmus", a beltenyészet-jelleg csak úgy tűnhetik el, ha minél
radikálisabban
megszűntetjük
a kiváltó
okait, s a filmművészeti műhelyeket nem
egyetlen műfaj, hanem az egész társadalmi élet "obszervatóriumaivá"
tesszük.
A másik alternatíva nem alternatíva: ha
valakit búra alatt tartanak, nem tehet
mást, mint önellátásra rendezkedik be, és
kizárólag a múlt jából gazdálkodik. Fölösleges ecsetelnem. 'hogy ez művészileg milyen következményekkel jár.
B. Hagy László

19

MŰHELY

A REALIZMUS

PARABOLÁI

Beszélgetés Gaál

IRODALOMBAN

Istvánnal és Mészöly Miklóssal

A Magasiskola, Gaál István negyedik játékfilmje a zsüri különdíj át nyerte az
1970-es cannes-i fesztiválon. A film forgatókönyvét - Mészöly
Miklós azonos
című novellájából - a rendező írta.
A film alkotói, az író és a rendező vállalkozott arra, hogy magnetofon-beszélgetés keretében válaszoljon a Filmkultúra munkatársainak
kérdéseire.
- Elöljáróban
gyan szúletett
novella.

arra kérnénk választ, hoa film aLapjául szolgáló

Mészöly Miklós:
Véletlenül
jutottam
a nyersanyaghoz.
Egyik solymászbarátom meghívott magához egy állami gazdaságba, ahol éppen
dolgozott. A látogatás után olyan igénynyel láttam munkához, hogy lehetőleg dokumentarista
közelít ésmóddal dolgozzam
fel az élményeimet. Bár azért volt bizonyos elképzelésem, már a látogatás előtt
is. Úgy éreztem, hogy egy solyrnásztelep
szigora, belső rendezettsége olyan modell,
arniből általánosabb emberi mondanivaló
bontható ki. Ennek ellenére igyekeztem
úgy elraktározni a tapasztaltakat,
hogy
az előlegezett koncepció ne hamisítsa meg
5ket. Barátaimat, akik a telep életét, s
később a rezervátumot bemutatták, módszerésen
faggattam. Provokatív megj egy20
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zésekkel hol egyiküknek, hol másikuknak
adtam igazat, s ez azonnal feszültséget
teremtett
közöttük. Végül mindegyikük
kötelességének tartotta, hogy rám zuhogtassa a maga szakmai tudását. Én meg
esténként lejegyeztem a hallottakat. Így a
tényszerű anyag teljesen dokumentumhitelű, néhány
szakmailag
megszállott
ember tapasztalatainak
summája. Törekvésem az volt, hogy ra pontosan rögzített valóság-elemekből olyan modellt próbáljak fölépíteni, ami túlmutat az adott
szituáción - a madarakon -, egyszóval,
3.Z értelmezés
szűkebb keretein.
- Úgy oéli tehát, hogy a dokumentarista jellegű közelítésmód
és a modellteremtő parabolisztikus
ábrázolásmód
öszszekapcsoűiató
egymással?
Mészöly Miklós:
Ú gy mondanám

inkább,

hogya

határok

összemosódnak.
Ma már olyan sokféle és
ellentétes
az objektív információnk, hogy

rácsukon a valóság a legváltozatosabb
modellként tud megéledni. A szemlélő
"rácsának" függvénye, hogy milyen parabolisztikus üzenet olvasódik ki a valóság-elemekből.
A valóságból
mindig
lecsapolható annyi áttételesség, másféleség vagy éppen többértelműség, amenynyire és amire a szemlélőnek-átélőnek

szüksége
van. Illetőleg,
amire
éppen a
legnyitottabb.
Sőt, tovább mehetünk:
tárgyilagosságunk
maximurna
is mindig parabolisztikus.
Vagyis kód, jelzés, jelzésrendszer, s csak ezen belül beszélhetünk
szubjektív és objektív ellentétéről és fokozatairól. Ez talán elvontan hangzik, mégis
fontos megkülönböztetés,
ha helyesen akarunk gondolkozni
a realizmus ról , s mindarról, amit az ellentétének
tartunk. "Sólymok
csendőrködése"
ennek
például
semmi köze a "valósághoz",
számunkra
mégis pontosan
utal rá, megértési
sémát
ad. A valóság írói közvetítésében
mindez
még elkerülhetetlenebbül
jelentkezik.
Itt
II puszta
tapasztalat
semmi. Párlattal
kezdődik a játszma:
tudatos
vagy öntudatlan szelekcióval.
Ez rajzolja ki a realizmusok parabolái t, míg a képzelet nyersanyagának
szelekciója
a nem-realizmusokét.
- S mi mozgatja a szelekciót - általában, illetve mi volt a döntő a konkrét
esetben?

tanulmányban
is fejteget te ezeket a kérdéseket. De vajon az a komplex alkotóegyéniség amit közvetítő rácsnak nevezett végül is milyen arányban lesz
jelen a műben? Másképpen: a létrejött
modell végül is mihez áll közelebb: magához a valósághpz, vagyarácshoz?
Mészöly Miklós:
Ez bonyolult kérdés, nagyon messze vinne.
De talán már az eddigiekkel
is érintettük. Mindenesetre
termékenyítőbb
nem
külön valóságról
és rácsról beszélni, hanem a kettő
folyamatos
kapcsolatáról.
Egyik sem megtapasztalható
a másik nélkül. Jelenlétük
aránya a műben maga az
írói alkat. A létrejött
modell hitelessége
viszont nem azon múlik, hogy feltétlenül az egyikhez
vagy másikhoz
áll közelebb, hanem azon, hogy a kapcsolat elevenné tud-e lenni. Beckett műveiben minimális avalóságelem,
Tolsztojéban
maximális. Hitelességük
ettől még ugyanolyan egyetemes
tud lenni, csak más esztétikai és valóság-dimenzióban.

Mészöly Miklós:
A szelekció lehet teljesen ösztönös, és lehet tudatos mérlegelés
eredménye.
Vagy
2gyszerre
mindkettő.
De egyik sem választható
el attól az aktuális
közérzettől, amit az a világ motivál,
amiben
élünk. S ez alapvetően
meghatározza
a
müvészi modell-teremtést.
A modell persze annál jobb, minél több jelenség struktúrajához
közelít, minél többször ismétlődő változathoz
nyújt megértési
kulcsot.
Azok a történelmi
élmények,
melyekben
az én nemzedékemnek
része volt, eléggé
indokolják,
hogya
fegyelem,
a fegyelmezés, s általában
a hatalom kérdései kiélezettebben
jelentkezzenek
számunkra.
Ezeket a tapasztalatokat
nem lehet elfelejteni
vagy letagadni.
S ha megfelelő
nyersanyagba
ütközik az ember madarakba például ... - a Magasiskolá-hoz
hasonló modell akarva-akaratlan
kirajzolódik. Hogy időszerűen -e? A történelem
nem siet cáfolni. Inkább az újabb, esetleg finomultabb
változatok megteremtésében kifogyhatatlan.
-

Andy

War hol egyik filmje

kapcsán egy

- A film nyelvére történt újrafogalmazás során hogyan alakult, milyen kulcspontokon változott meg az eredeti, dokumentumigénnyel
rögzített
írói
nyersanyag?
Mészöly Miklós:
Kezdetben volt néhány problémám
a tervezett filmmel,
noha természetes,
hogy
más műfaj más követelményeket
támaszt.
Például ilyennek
kellett elfogadnom
Teréz figurájának
módosítását,
a szex-motívurnot. Ez bujkálva,
mintegy állandó lehetőségként,
a kisregényemben
is benne
van, de szándékosan
hagytam
előhívatlanul. Nemcsak a dokumentarista
igénynek megfelelően,
inkább talán azért,
mert
fontosabbnak
éreztem,
hogy
egy
túlságosan
is evidens, érzelmi
rögtönzés
motívuma nélkül ábrázolj am a telep egy
rögeszmére
fonódó
megszállottságát
és
beszűkültségét.
Vagy azt a rideg cinkoskodást, ami a megrajzolt
telepnek
és láthatatlan
fenntartóinak
kapcsolatát
személytelenné
és feszültté
teszi. Ez a célt
szolgálta
különben
a Beranek-figura
is,
aki a filmből kimaradt
s aki egyál21

talán nem kitaláció. A szex majdnem min:ienben benne van, ezt nem kell bizonygatni, - de van, amikor mégse vagy legalábbis elhalványul, valami más megszállottság árnyékában. Vonzott a gondolat, hogy ne legyek szabályszerű bb és
megszokottabb az éppen tapasztalt valóságnál. Persze, kérdés, hogya
néző hogyan m2rlegelné egy fiatalember hitelességét,
aki egy pusztai telepen nem próbál szex-helyzetet teremteni - mikor esetleg rnódja lenne rá. S különösen akkor,
mikor nem vehet részt kárpótlásul a fiatalember belső monológjaiban, asszociációs kalandozásaiban, mint a regényben.
Kétségtelen, hogy egy képszerűen megjelenő nő erősebben determinálja
a lehetséges történet menetét, a motiválást,
- bár azért nem törvényszerűen.
- S miért változtak
súlyok a filmreültetés

meg ezek a hangsorán?

Gaál István:
Ez a novella tíz évvel ezelőtt keletkezett. Tíz év alatt sok olyan feltételes
reflex fejlődött ki bennünk, ami - úgy
éreztem - szükségtelenné teszi bizonyos
dolgok részletes kifejtését. Szerintem a
Beranek-figura, noha kimaradt a filmből,
implicite benne van, akkor is, ha nincs
megnevezve, s nem történik rá hivatkozás. Nemcsak elvontan, általában van jelen - hiszen nyilvánvaló, hogy ez a her22

metikusan
elzárt solymász telep szerves
része egy nagyobb, átfogóbb struktúrának
-, hanem van a filmnek egy jelenete,
ami szándékom szerint konkrétan is helyettesíti. A madárlábak számolásának jelenetére
gondolok. Ez igazolja a telep
funkcióját, számomra tökéletesen ekvivalense a novella
Beranek-figurájának.
Egyébként fenntartásaim is. voltak azzal a
megoldással kapcsolatban, mert kicsit kafkain ak éreztem; váltig hivatkoznak valakire, aki sose j elenik meg a filmben. Egy
ilyen megoldás érzésem szerint megtörte
volna a film stílusának egységét Ez a
jelenet hordozza a szükséges tartalmakat:
ez Lillik fő védőpajzsa minden támadással, a telepet körülvevő gyűlölettel szemben; ez a személyes mániájának igazolása: hiszen ő tervet teljesít, hasznot hajt.
Úgy vélem, ez sejteti a szükséges hátteret a solymásztelep mögött.
- Csak ez az egyetlen jelenet kívánt
utalni a solymász··rezervátumot
övező általánosabb emberi közegre?
Gaál István:
A telep hermetikusan
elzárt világa és
a környező világ közötti át járást jelenetek sora teremti meg. De ezt a hátteret
nem akartam "közegesíteni". A sofőrök,
akik majdnem agyonverik az egyik solymot, vagy az öreg paraszt, aki a tsz-ből
szekéren hordja az ennivalót a telepre -

képviselik
a közeget. Úgy éreztem, fölösleges még egy figura, akit állandóan
emlegetnek,
de sose jelenik
meg. A film
szándéka
formai
szempontból
az
volt, hogy olyan mikrorealizmust
teremtsünk az egyes
jeleneteken
belül, hogy
egy-egy jelenet
önmagában
semmi mást
ne jelentsen,
csak azt, amiről szól. A kameramozgás,
a· táj, az emberek
mozgása,
a színek olyan funkciót töltenek be, hogy
a pillanatnyi
valóságképet
tükrözzék;
csak a képsorok összeállítása
eredményezzen olyan hátteret,
ami az egészet megemeli, s aminek
révén a periférikus
és
hermetikusan
zárt
világban
lejátszódó
mikro-történet
túlmutat
önmagán.

Mészöly Miklós:
Vagyis a képi fogalmazás
dramaturgiailag is más súlypontokat
keres. Ez terrnészetes. Azt hiszem, Gaál István nemcsak
a
saját alkatának, hanem la filmformanyelvének is megfelelő
súlypontokat
választott
ki a történetből.
Az ő kompozíciója
a Beran ek-figura
nélkül is megáll, így viszont
másképp,
más
hangsúlyokkal
utalhatott
csak arra, amire én Beranekkel.
Nekem
azonban szükségem
volt rá. Kűlőnősen
a
történet
második része igényelte,
ami gondolom, j ó ökonómiai
érzékkel
- már
nem is került
bele a filmbe.
Beranek
"kafkaiságá"ról"
azonban nem akarnék vitázni, ilyen típusú
formai
"hasonlóság" alapján
egy sor Kafka
előtti
regényalaknak
is kijárhatna
a fenntartás,
nem éppen
meggyőzően.
Meggyőzőbb
a
másik érv, a madárláb-számolás
kihangsúlyozott
jelenete.
A film választott
stílusának ez valóban megfelelőbb
jelzés. A
kisregény
különben
egyáltalán
nem úgy
iródott, hogy valaha is film lesz belőle,
s végül is az lepett
meg inkább,
hogy
mennyi konkrét
elemet sikerült
átmenteni belőle. S főképp, az atmoszféra
rokon minöségét.
És messze elkerülve
azt
a veszélyt, hogy a madarak reális környezetükben
és "munkájuk"
közben
ornitológiai
érdekességűvé
váljanak.
Azt hiszem, ezt volt az egyik legnehezebb
rendezői feladata Gaál Istvánnak.

- S mi indokolta a történet szex-motivumának
kifejlesztését?
Pusztán a film

mint műfaj fokozottabb látvány- és cselekményigénye,
avagy a változtatás tartalmi
megfontolásokat
is szolgál?
Gaál István:
Valóban,
a
novellában
Teréz
alakja
szinte csak jelzésekben
van jelen. A filmben részint több cselekményre
volt szükségem ; meg akartam
erősíteni
a story
drámai
jellegét.
Főként
tehát dramaturgiai szempontból,
drámai helyzetek
létrehozása miatt volt szükségem
rá. Így a fiú
érzelmi felfutásának
nagyobb
az íve; az
attrakciók,
a látványos
röptetesek
lenyűgöző hatása mellett
a Terézzel kialakuló
kapcsolatában
megjelenik
egy szerelem
lehetősége
is, a fiú kötődése
Ét telephez
erősebbé
válik. Ez a kapcsolat,
illetve ennek a szerelemnek
a bujkáló
lehetősége
később furcsa sokká alakul át, s szintén
a fiú végső döntését,
menekülését
motiválja. Azt hiszem, ezek a kis jelenetek
a
végső összefüggésben
erősítik az alapgondolatot.

- Hadd kérdezzük
meg az írót: ő nem
érzi idegennek ezt a Teréz-figurát az eredeti elképzeléséhez
képest?
Mészöly

Miklós:

Csábító lett volna ennek a természetben,
táplálásban
benne
élő, tárgyakba,
állatokba belesimuló
ősasszony
figurának
a
szex-vonatkozásait
kibontani - de ez megkövetelte
volna
a kapcsolatoknak,
az
egész solymásztelep
életének
szélesebb,
me.llekmotivumokka]
megterhelt
és közel
sem ennyire
koncentrált
ábrázolását.
A
monománia,
amit
szűntelenül
fókuszban
akartam tartani, nem tűrt meg kiegészítő,
s adott esetben
másodlagos
monomániát.
A filmben
nem zavar, beleilleszkedik
a
koncepcióba,
szép és hiteles.
S most utólag nézve, nem érzi ulegennek azt a verziót, ami a filmben megvalósult?

Mészöly

Miklós:

Nem. Úgy érzem, autonóm
változata
az
eredetinek,
és elkerülhetetlen
szűkítései
ellenére olyan értékekhez
is jutott, amikkel én nem foglalkoztam.
A fi1m például
nem viszi ki a játékot
a telepről,
s ez a
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leszűkített játéktér - a képi fogalmazás
számára - jó eszköz, hogy a rögeszmés
mindennapok egyhangúságát a lehető legegyszerűbben
érzékeltesse.
Lemond viszont a fiókaszedés és a rezervátum bemutatásáról - amiről csupán beszélnek
a filmben (akárcsak Beranekről az eredetiben). Így nem is teheti élményszerűvé azt a dialektikát, ami az "engedélyezett" rezervátum anarchiája
és a telep szigorúan megkövetelt dresszúra-világa közott van. Az ellenőrzött
rezervátum, ahol öci törvények szerint szaporodnak a madarak - s a telep, ahol majd
felhasználják a kiválasztott egyedeket: a
legfelső tervezés és szarvezes mechanizmusának szimbólum-értékű
pólusai. Élményszerű egybevillantásukról
éppen él
mondanivaló felhangjai miatt nem mondhattam le. Könnyen lehet azonban, hogy
a film éppen a "kilépéssel" hígult volna
fel, s veszített volna koncenLráltságából.
- Ezek a jelenetek
filmből?

velem. S ezt a hatást pusztán az ismétlődés izgatott
egyhangúságával
éri el:
ahogy a szabadságra
termett
madarak,
egy kegyetlenül
önmagába
visszatérő
körbe préselve.
ugyanarra
a néhány
szárnycsapásra vannak ítélve. Ez mell bevágó, barbár kép, ami bonyolult közérzeLet szuggerál belém. S még jópár ilyen
erős képsort említhetnék ...
- VisszatéTve a film tartalmi
kérdéseihez: milyen Jelhangokkal,
milyen kom-

mié7·t truirtuiiak ki a

Gaál István:

Lehet, hogy tévedtem, de nem éreztem
szükségét, mert ezt a struktúrát vegy tisztán éreztem a solymásztelepen belül. Úgy
véltem, ha sikerül a dresszúrat
képileg
eléggé hatásosan, attraktivari bemutatni,
ez helyettesíti az ellentétének a képzetét : a néző, ha élményszerűen átéli, hogy
ilyen a dre szúra, magától is elképzeli,
milyen lehet a másféle sLruktúra. Úgy
éreztem, nem kell képileg is bemutatni,
milyen ez a más; - a túlhajtott dresszúra
önmagában is képes átbillenteni a mér- •.•...,.""",r.o
Jeget, kifejteni az ellenhatást.
Valószínűleg aTról a műfaji
kűlönbségről is szó van itt, hogy más hatást
kelt az ismétlés az irodalomban, s más
hatást kelt a filmben ...
Mészöly Miklós:

Feltétlenül. És a funkciója is más. Hirtelenjében a film csoportos röptetési jelenete jut eszembe. A képi fokozás és
ritmus-gyorsulás,
ami itt a szédülésig
magával ragad, szinte ütésszerűen a saját dresszúraélményeimet
is átélteti ve24
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plexitással kívánta a rendező élményszerűen közvetíteni a dresszura fogalmának
problémáit?
Gaál István:
Minden ilyen típusú
modell azt a lezárhatatlanul komplikált kérdést veti fel,
hogy az eszköznek - a megvalósítás eszközeinek - a természete mennyiben és
miben különbözik a célnak a természetétől. Egyebek között azt próbáltam elemezni ebben a filmben, hogya dresszúra

során mennyire válik rabbá maga az a
személyiség is, aki adresszurát
alkalmazza. Az, remélem, kiderül a filmből,
hogy Lillik talán még inkább foglya a
sólyrnoknak, mint azok őneki. Ez a függés számomra a film egész atmoszférájára megha tározó; a madár-felvételeknél
különösen figyeltem arra, hogy ezek a
zárt világban élő emberek, akik a maguk
fennhatósága alatt tartják a rab madarakat, végül is odáig jutnak, hogy tulajdonképpen ők válnak rabokká.
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Mészöly Miklós:
Mi, nézők, már bőven tudjuk, hogy ebben
az ártatlan
környezetben
szerveződött
meg a kegyetlenségig manipulált túlzása
a természetes keménységnek. Mégis, most
van igazán jelen a táj a maga állás foglalásával, helyeslésével : annyira árta tlan
és tiszta, hogy telj esen rokonnak érezzük
a fiú lelkivilágával
és döntésével. Most
valóban cinkosok. S maga a természet
igazolja a döntését. De ha már itt
tartunk, hadd említsem meg: a kisregényben különös gonddal írtam le az eleségállatok világát, tenyésző nyüzsgését. A
filmben kics-t szegényesnek éreztem ennek az ábrázolását. A kamera mindig elsiklik a volierek, ketrecek előtt, pedig a
rácsok mögött iszonyatos, halálraítélt,
egyúttal ártatlanul intenzív
és semmit
se gyanító belső élet folyik. Nekem hiányzott ennek a látványa. Néhány hangsúlyos, csupán másodpercekre
felvillanó
képre gondolok, de azok telj es töménységüklben adhatták volna a nyüzsgés és tenyésztés reális víziój át. Így inkább csak
beszélnek róluk. Igaz, a különböző hangok többnyire jelzik a jelenlétüket,
de
filmről lévén szó, talán érdemes lett volna
közvetlenebb képi sokkal is inzultálni a
nézőt.
Gaál István:
Szerintem ez a hatás benne van a filmben, de nem ilyen közeli képekben, mert
az ilyesmi elviselhetőségi határa eléggé
szűk a nagy filmvásznon. Az eleség-állatok
végig léteznek a filmben - hangban, atmoszférában. Nemcsak a sólymok kiáltozásai, hanem a galambok turbékolása, a
fehér
egerek cserregése,
a kis madarak kakukkolása adja a hangi atmoszférát. De kép ileg is megjelenik az eleség-állatok világa - egyedekre bontva.
Például a gém, amelyiket a kettős vágatásra kivisznek. Véleményem szerint egy
ilyen közeli képnél hatásosabban kifejezi
azt, amit hiányolsz : a szerencsétlen állat
egyedülléte.
reménytelen menekülési kísérletei a mezőn, a két vadászsólyom
gyűrűj éből.
Mi
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az író _véleménye:

ez a hiányzó

motívum
is?

befolyásolja

a film

összhatását

Mészöly Miklós:
Nem, azt nem gondolom. Inkább csak a
fiú és a telep viszonyának dérnonikusságát fokozhatta volna, a realitás, a dokumentarista
hitelesség keretein belül. S
eggyel több alap-megrendüléshez
kapcsolódó motívurnmal gazdagította volna a
fiú menekülési vágyát és döntését.
Gaál István:
Azt hiszem, ennek megítélése végül is,
az objektív hatás szempontjából nálunk
elfogulatlanabb szemlélők dolga és lehetősége. Megjelenik a novella is, látható
a film is; a kívülálló kritikusoknak kell
elemezniük ezeket a megfeleléseket vagy
különbségeket.
Mi annyira benne vagyunk az anyagban, hogy nehezen tudjuk
objektíven megítélni.
- Milyen megfontolások
film kicsit "megemelt",
irodaimuis dialógusait?

hozták
ha úgy

létre a
tetszik:

Gaál István:
Tudatosan vállaltam a film számára a
zömükben a novellából átvett, kicsit valóban irodalmias felhangú dialógusokat,
elsősorban a főhős, Lillik szövegeiben. Lillik úgyszólván egy peripatetikus oktatási
processzust vezet a filmben: a fiúval beszélgetve őt oktatja a sólymászat szakmai titkaira. Lillik rendkívül gyakran idéz
a szakirodalomból, s ha idézünk, feltétlenül bizonyos irodalmias felhangja lesz
a stílusunknak. A film összképével kapcsolatban lehet vitatni, mennyiben volt
helyes ez az elképzelés. Én úgy éreztem,
hogy hozzáad valamit, gazdagítja, motiválja Lillik figuráját ez a dialógus-fajta.
- Elhangzott már beszélgetésünk
során,
hogy maga a novella is bizonyos dokumentum-igénnyel,
afféle pszeudo-riportként íródott, s rendezőileg is szinte dokumentarista
hitelességű volt az egyes jelenetek kompozíciója
a film egészéből kell a másféle, általánosabb érvényű
esztétikai
minőségnek
létrejönnie. Talán
éppen az iroiiaimias dialógusok, amelyek
nagyon konkrét, nagyon hétköznapi
cselekvések - egy vacsorázás stb. - köz-

ben felhangzanak,
okozzák, hogy bizonyos pontokon zavart érzünk a film két
szui: je - a direkt ábrázolás és az elvontabb jelentéstartomány
kapcsolódási pont jainál.
Gaál István:
- Félreértés,
hogy dokumentarista
jellegűnek szántam
volna a filmet. Eleve a
végső konstrukciónak
volt alávetve
minden. Az egyes jelenetek
mikrorealisztikus
megfogalmazása
sem azt jelentette,
hogy
bármiféle
dokumentum-jellegre
törekedtem volna. Már a forgatókönyvben
pontosan meghatároztam
mindent - a mondatok közötti szüneteket
is. Semmit nem
bíztam a véletlenre,
a rögtönzésre
- kivéve természetesen
a madarak
jeleneteit,
hiszen a sólymok reagálásat
nem tudtam
annyira precízen
előre kiszámítani.
De a
szereplők lélegzetvételétől
a díszlet minden porcikájáig
előre megkomponált
volt
éi film. A díszletet
például
eleve így, egy
ilyen kis erődrendszerként
próbáltam
felskiccélni a díszlettervezőnek,
azt is, hogy
a telep háta
mögött
kis akácerdő
áll,
amely a telepet izolálja a pusztától. Szándékom szerint a beállítások
rendszere, Lillik mozgásának
szertartásossága
isa
telep életének
szertartásosságához,
belső
természetéhez
tartozik. Előfordulhat,
hogy
az anyag összeállításában
vannak ritmusproblémák,
talán ezek okozhatnak
zavarokat a kapcsolódási
pontokon.
Ilyen ritmusproblémákat
a dialógusok
irodalmiassága is óhatatlanul
eredményezet:
ha nem
"lezser",
nem "odakent"
egy filmdialóg,
az törvényszerűen
másfélévé
teszi a jelenet ütemét.

n1észöly n1iklós:
A dialógus-probléma,
:azt hiszem, mindig
felmerül, mikor nem eleve film számára
írt szövegről van szó. Egy novellán,
regényen belül a leíró, meditatív
stb. egységek között elhelyezett
párbeszédeknek
akusztikai,
atmoszférikus
egységben
kell
[enniök az egész írás szövetével. A párbeszéd természetessége,
hitelessége
csakis a
novellán,
regényen
belül
megteremtett
világra támaszkodik.
A képek révén megteremtett
szituáció
egészen
más párbe-

széd-hi telességet igényel. Ez közhely, de
a legtöbb
irodalmi
műből készített
film
vét ellene. Nekem minthogy
a kisregény párbeszédei
elég közvetlenül
tevődtek át a filmbe, volt némi félelmem. Átdolgozásukkor
- amire Gaál István megkért csak bizonyos határig mehettem
el, ugyanis a már filmre komponált
jelenetek majdnem
teljes egészükben
igényelték az eredeti szöveget. Az olvasásra
szántat
kellett
mondhatóvá
stilizálnom.
N em vagyok tárgyilagos
az ügyben, hogy
sikerült-e.
Az első vetítés után az volt a
benyomásom,
hogy a nem éppen ideális
megoldást
a téma mentette
meg. Abban
a monomániás
világban,
amit a film is
megteremt,
egy Lillik-típusú,
rögeszméibe
zárkózó ember végül is hitelesen
hajtogathatja a maga ideológiájának
katekizmusszövegeit. Az "irodalmiasság",
ami egyébként hiba lenne, nála funkciót nyer. Annál is inkább, mert a film zárt világában, ahol eseményszerűen
alig történik
valami, a szóbeli megfogalmazás
a kiélés
egy formája. Bár azt hiszem, Cannes-ban
nem ezeket az árnyalatokat
mérlegelte
a
zsüri, hanem az egész film vonalvezetésének puritánságát
és valóban szokatlan,
erős atmoszféráját.
Mindenesetre,
annyira
lehetünk
ezért önkritikusak
a dialógus-

kérdésben, hogy megállapítsuk: talán szerencsésebb lett volna, ha a monomániás,
emeltebb Iogalmazásrnód csak Lilliket jellemzi a filmben.
Gaál István:
- Lehet, sőt valószínű, bár ebben is van
némi szándékosság. Ugyanis a többiek

mind Lilliket utánozzák, a főnök az eszményképük, s mivel ő intonálja ezt a
hangvételt és beszédstílust, a többiek is
átveszik ... Azt hiszem, az az elhatározás,
hogya dialógust is egy ilyen monomániás
keretbe zárjuk be, alapjaiban helyes volt:
egy ilyen zárt világban a dialógust is
másfélére kellett komponálni.
Zs. I.
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NYOMOZÁS

VAGY AZONOSULÁS?

Rítus
A nemzetközi varieté-világban jól ismert
háromtagú művészcsoportnak egy számát
betiltják. A három művész ellen eljárás indul. A nyomozást dr. Abrahamson vizsgálóbíró vezeti. Kiterjedt apparátussal minden lehetséges adatot összegyűjt a három
pantomimusról. Nagy ambícióval, vaskos
dossziékkal igyekszik feltárni a betiltott
szám hátterét. A nyomozás a három művész egész élettörténetére kiterjed. A nyomozati adatok gazdagságából, a kihallgatások rendjéből, a kérdésekből azt hihetnénk, hogya betiltott szám törvénysértő
cselekményekkel függ össze, a bemutatott
jelenet súlyos bűnöket leplez, amelyekre
az éber vizsgálóbíró rátapintott.
A film a nyomozás utolsó szakaszának,
a kihallgatásoknak a története. Az előzetes vizsgálat már véget ért. Számos országból gyűjtöttek össze terhelő dokumentumokat (adóügyi iratokat, közlekedési kihágás okról készült jegyzőkönyveket, régen
befejezett, elévült bírósági ügyek adatait). Minden, ami a három művészről beszerezhető, ott van a vizsgálóbíró asztalán. A bíró már mindent tud, éppen csak
a művet nem ismeri, a betiltott jelenetet
nem látta.
A kihallgatásokon
feltárul a művészhármas élete. Vágyaikban és képzeletükben, kapcsolataikban és szerelmeikben -

egész életvezetésükben szabálytalanok. Eltérnek az átlagos viselkedési normáktól,
amelyeknek alapján
a bíró minősíti őket.
Legtöbb reakciójuk egyéni, egyszeri - a
szemlélő számára szabálytalan leágazás a
viselkedési sablonról.
A kihallgatások egyre nyugtalanabbá
teszik a müvészeket
is, a bírót is. A nyomozás aprólékossága, a nyomozati adatok
jelentőségének a felnagyítása szorongást
vált ki a művészekből.
Rettegnek a számukra ismeretlen irányba tartó, áttekinthetetlen vizsgálattól. A bíró feszültségét
pedig egyre inkább fokozza, hogy nem
érti a három artistát.
A bíró mintha azt hinné, hogy egy
művészi megnyilvánulás éppen úgy célvezérlésű, mint egy üzleti döntés vagy
egy kereskedelmi vállalkozás. Szavakban
megfogalmazható,
egyértelmű
indítékot
keres a betiltott szám mögött. Mintha a
három művész életrajzából éppen úgy ki
lehetne olvasni az előadott jelenet szándékát, ahogyan egy bűncselekmény öszszetevői feltárhatók a tettesek előtörténetéből. A kihallgatások során egyre inkább kiderül, hogy a kísérlet kudarcot
vall. A műalkotás nem tárható fel úgy,
mint egy bűntett. A művész-csoport tagjainak együvé tartozása nem a cinkosságok modelljét követi.
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A bíró minden tárgyi vonatkozást ismer, mégsem képes behatolni a nyomozás eszközeivel a művész-hármas
szándékaiba, gondolataiba.
A kihallgatások feszültségében.
a feltárási kísérlet kudarc-sorozatában
rnirid a
négyen elveszítik tartásukat. Sértik, gyalázzák egymást, erőszakoskodnak, provokálnak. (Képzeletben vagy cselekvésben
- ez nem derül ki a filmből. S nem is
kell kiderülnie. A Bergman-filmek egyik
jellemzője, hogy fantázia és cselekvés,
nosztalgia és történés egyként érvényes.
Nemcsak a reáliák, a szürreáliák is részei a történésnek: mint lélektani epizódok, egyformán érvényesek és értelmezhetők.)
Az ítélet már küszöbön van, amikor
a művész-hármas kéri a bírót, hogy bemutathassa neki a betiltott számot. Egy
esős vasárnap este belépnek az elhagyott
hivatali épületbe, a bíró szebájába csuklyás, bokáig érő, fekete esőkabát jukban
- hárman mint a "nagyságos maskarák"
- s már puszta megjelenésükkel a baljóslatú drámai kimenetel légkörét idézik
fel. Lejátsszák a jelenetet a bírónak mint
egyetlen nézőnek. A rövid varieté-szám
címe: "Ritus" egyetlen jelenet, néhány gesztus, hangsúlyozottan
erotikus
beállításban. Az előadás közben a bíró
szívrohamot kap (tudjuk, előzőleg is voltak már szívpanaszai), és meghal a jelenet végén, mintha halálával azonosulna
az artistakkal és válna részesévé a művészi produkciónak, amelybe mindaddig
hiába próbált behatolni.
Az epilógusnak szánt néhány mondatból
megtudjuk, hogy a három pantomimust
pénzbüntetésre ítélték, ez reklámként előnyös is volt nekik. Majd elhagyták az
országot, ahová soha többé nem tértek
vissza.

A szociá!pszichológiai

lombik

A történetet a film szigorú szerkezeti keretbe foglalja. A Bergman-filmekre
jellemző ökonómia, a játéktér leszűkítése
itt is érvényesül. A társas mező elhatárolt; a négy főszereplőn kívül egyetlen
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személy sem jelenik meg. Sőt, tudjuk,
hogy e négynek egymáson kívül nincs
kapcsolata. A bíró már az első jelenetben elmondja: se otthona, se felesége,
se gyereke, teljesen magányos. Mindhárom művészről tudjuk, hogy nincsenek
rokonaik, nincsenek
barátaik. Névtelen
ügynökök, ügyvédek, közvetítők hada intézi dolgaikat. Egymáson kívül egyetlen
élőlény tartozik hozzájuk, a művész-hármasban levő házaspárnak
a gyermeke;
ez is valahol egy távoli intézetben él, értelmi fogyatékos.
A négy személynek csupán jelzett külvilága van. Egy tálca és egy pohár jelzi,
hogy kiszolgálók élnek körülöttük, telefonbeszélgetés jelzi, hogy a bíróság épületében Abrahamson doktoron kívül más
személyek is tartózkodnak. Négyük mellett csupán egyetlen néma személy bukkan fel: egy pap, ennek is 'csak a körvonalait látjuk a gyóntatórfülke rácsán át.
Ez az igazi szociálpszichológiai lombik.
Valamennyi szereplő kontaktometriai vázlata azonos; mindegyiken ugyanaz a négy
személy
szerepel. S ez a négy elegendő
egymásnak. A három pantomimusnak a
bíró mint egyetlen üldöző elegendő a kétségbeesett védekezéshez, mint egyetlen
néző elegendő a művészi hatáshoz. A bíró
számára pedig a művész-hármas elegendő
ahhoz, hogy kitöltse képzeletét, lekösse
érdeklődését, eltávolodjon norrnáitól, kilépjen szerepéből, föladja önmagát, és
végzetes záróakkordja legyen a műnek,
amelyet nem megélni, hanem megítélni
készült.
Ők négyen külön világot teremtenek
ebben a lombikszerűen lezárt társas mezőben. Semmiféle implikáció, utalás, gondolati kiegészítés nem szükséges ahhoz,
hogy világuk teljes, történetük
kerek,
mondanivalójuk egyértelmű legyen.
A társas mező a filmben páros helyzetekre bomlik. A négy szereplő lehetséges páros konfrontációi adják a film
hat jelenetét. Bergman építkezésének fő
vonala mint a Csend-ben és a Personában, itt is a párok variációja, a párdinamikai történések szinte teljes repertoárjával : az alá-fölé rendelés minden lehetséges fordulatával. Az első és az utolsó

jelenet a négy szereplő jelenlétével
mint
keret nyitja meg és zárja le a páros változatok sorát. A bíró magányos monológja
a templomban,
a gyóntatószék
előtt
ugyancsak
párbeszéd:
a társra váró, magányos párbeszéde,
saját, alaposan
próbára tett lelkiismeretével.

A megismerés drámája
A történés,
amely a páros konfrontációk
sorozatában
kibontakozik:
a művészi
alkotás megismerésének
az izgalma és veszélye.
A film azzal kezdődik, hogy a vizsgálóbíró nagyítóval
nézi a három artista képét. Talán
leghosszabban
egy varietéreklám
fényképe n időzik el, amelyen
a
művész-hármas
plakát-mosollyal
kínálja
magát a világnak.
A nagyító
vezeti be
a témát, ahogyan a Personá-ban egy felnagyított
arc letapogatása
jelzi, hogy a
megismerésről , a másik megértéséről
lesz
szó.
A vizsgálóbíró
egy művészi alkotás indítékait, hátterét
akarja megismerni.
Ezt
úgy kísérli meg, hogy nagyító alá fogja
a mű alkotóit,
szerzőit, szereplőit.
Doszsziékat
lapoz, aktákat
forgat,
egyszóval
nyomoz. A művész életének rejtett pillanatait, titkolt fordulatait
keresi a nagyítóval, és keresteti
a szerteágazó
vizsgálóhálóza ttal, amely összehordta
a dossziék

anyagát.
Azt várja,
hogy
a művészek
életvezetésének
felnagyított
szabály talanságaiból előtűnik
a mű értelme.
A bíró, aki nagyítóval
közeledik a művészek Iényképéhez,
hogy így kapjon magyarázatot
a műről, amelyet
nem látott,
nem ismer, mintha
a filológiai
módszer
nyomozásra
és nagyításra
emlékeztető
erőfeszí tését
j elképezné.
Nem szatirikus
beállítás ez, a nagyító nem gúnyolja a filológiai megközelítést,
inkább a remény telenségét, a drámáját
fejezi ki. A roppant
adattömeggel
rendelkező,
de a művészi
megélés
szempontjából
beavatatlan
nem
juthat
el az esztétikum
megragadásához,
a mű Iényegéneka
megértéséhez,
mert a
művész intimitás ainak a 'kerülő útját választja ahelyett,
hogy közvetlen
kapcsolatot keresne
a művel, azonosulni
próbálna.
Az esztétikai
elemzés kétféle
módjára
utal a film: a filológiai-történeti
rnódszerre, amely rekonstruálni
igyekszik
nagyítóval
és nyomozati
adatokkal
a mű
mögött rejlő indítékokat,
és a strukturalista módszerre,
amely közvetlenül
a művet próbálja
megközelíteni,
annak nagyitón nem látható, dossziéba nem foglalható
varázsiatát
igyekszik föleleveníteni.
A tudós bontogatásának
és a feltétel
nélküli
azonosulásnak
a két útja ez.
A bíró,amikor
a művészetet
mint nyomozati adatot kezeli, feltételezi,
hogy rejtett szándék lappang mögötte, ami a kö31

rülményekből leolvasható. Amikor a társadalom nevében felnagyít ja a körülményeket, cél, szándék, hátsógondolat után
kutat ott, ahol nosztalgiákból, benyomásokból és önmegvalósítás ból szövődik a
művészi alkotás.
A vizsgálóbíró nemcsak azt az instanciát képviseli, amely a társadalom nevében ítélni hivatott, hanem a nézőt is, akit
őszinte kíváncsiság vezet, hogy részese legyen a varázslatnak, valami igazit ragadjon meg a műből. De a művészetet kisérő
kommentátorok arra tanítják, hogya művészt kell megismernie, így fog eljutni a
művészi élményhez. Nos, dr. Abramson
mint bíró és mint néző egyaránt megpróbálja megismerni
a művész-hármast.
Igyekszik behatolni szakmájuknak, életüknek a rejtélyébe - egészen hálószobájuk titkaiig.

A szabálytalanság

lírája

A páros konfrontációk sorozatában fokozatosan tárul fel a három pantomimus
szabálytalan, labilis, a társadalmat képviselő bíró számára megfoghatatlan életvezetese. A vizsgálat fénykörében a csoportdinamikai hármas életre kel, és lejátssza
mindazokat az emocionális feszültségeket,
amelyek egy kiscsoportban létrejöhetnek.
Vetélkedés és féltékenység, ambivalencia
és kötődés, szolidaritás és intrika, összedolgozás és együttes teljesítmény, a konfliktustól a harmóniáig terjedő minden
csoportdinamikai helyzet-változat feltalálható, mégpedig azzal az igénnyel, hogy a
megnyilvánulások az önkínzásig menően
hitelesek legyenek: fedjék a vágyat, amelyet kifejeznek. Különbséget kell tennünk
őszinteség és hitelesség között. Az őszinteség kritériuma a tárgyi, a hitelességé az
érzelmi megfelelés. A Rítus három pantomimusa nem őszinte: hazudnak, letagadnak (a bíró rajta is kapja egyiküket),
de hitelesek. mert tetteik megfelelnek indulataiknak, s így jutnak el minden epizódban az önkínzásig.
A három artista státusza tisztázatlan.
Svájci állampolgárok, de csupán az adóügyek egyszerűsítése miatt. Több ország32

ban van lakásuk, villájuk, mégis szállodában élnek. A vizsgálat időpontjában
Lengyelországból jöttek, valahol ÉszakEurópában tartózkodnak, s tudjuk, hogy
Olaszországba, majd a Távol-Keletre készülnek. Jövedelmük rendkívüli. Három
év alatt 2 mi'Iió dollár. Ezt is a vizsgálat
derítette fel. De filléres gondjaik két pohár konyakig is kiterjedhetnek. Sugározzák a művészi függetlenség élményét, de
függő helyzetben élnek; szerződésük
kiszolgáltatja őket az ügynökségeknek.
A három művész : Hans Winkelmann
40-50 éves; felesége Thea (felvett név)
olasz származású; az együttes harmadik
tagja Sebastian Fisher zsidó származású,
Amerikába vándorolt szülők gyermeke. A
csoportdinamikai
szerepek a hármasban
elkülönülnek. Hans a főnök, ő tárgyal az
ügynökökkel, ő intézi az utazásokat, a fellépéseket,
ő tartja össze az együttest. "Főnök", mert ő az, aki érti az élet technikáját, tudja, hogyan kell szerződést kötni,
hogyan kell háza t venni és eladni; ő ismeri a trükköket, a megoldások kerülő
útjait, még Thea orgazmus ának rejtett
feltételét is.
Sebastian leginkább a "művész". Ebben
a levegőben született. Anyja cirkuszi artista, apja cirkuszi zenész. Mintha ő hordozná leginkább azt a képzeletet, indulatot, kifejező erőt, amiről az esztétikumot
teremtő tehetségre ráismerünk. Szenvedélyes, féktelen, magatartásában agreszszív; egyszer már leszúrta, talán játékból,
legjobb barátját. Alkoholizál.
Thea csoportdinamikai státusza az, hogy
mindkét férfi, sőt a bíró számára is nő.
Infantilis gátlástalansága
révén, tudjuk,
egész férficsoportra lenne szüksége: egyre, aki kitart ja, egyre, aki szórakoztatja,
egyre, aki kielégíti
stb. Viselkedéséből gazdag pszichopatológiai tünetegyüttes olvasható le: hiperesztézia (minden inger zavarja, még a ruhadarabokat is nehezen viseli el), tudatködös, görcsös állapotok, alacsony orgasztikus színvonal,
pszichés eredetű testi tünetek. Mindez a
viselkedés teátrális fordulataival kiegészülve a kórlélektanbana
hisztériás exhibíció meghatározása lenne. De ennek a
definíciónak itt nincs értelme. A Rítus

nőalakja nem beteg, hanem művész, akinek természetes magatartása, elaborációs
feszültségének együttjárója az, ami a nagyító alatt vagy a dossziékban nyomozati
vagy kórrajzi adatként jelenik meg.
A vizsgálat során mindegyikük a személyiségének leginkább megfelelő eszközzel védi magát: Hans fondorlattal, Sebashan agresszióval, Thea csábítással.
Hans
a csekkfüzetét szedi elő, vesztegetni akar,
Sebastian sérteget, pofoz (lehet, hogy csak
képzeletben), Thea letépi magáról a fehérneműt, slemeztelenített
ágyékát kínálja fel.
A hármas szorosan összetartozik. A nő
felesége az egyiknek, szeretője a másiknak. A férj ezt tudja, rmegaláztatásnak éli
meg. A szerető fél a férj től, bár tudja,
hogy nincs mitől félnie, hiszen együttesüknek a játékszabályaiba ez a kapcsolat
is beletartozik. A nőnek mindez természetes, számára így kerek a világ. Hans
neki kell, hogy megvédje, rendben tartsa,
kielégítse. Sebastiannak ő kell: nélküle a
férfi nem tudna sem aludni, sem álmodni,
talán élni sem.
A kapcsolatok a triád ban mégis ambívalerrsek. A két férfi kifelé kívánkozik,
mégis kötve marad; súlyos szemrehányásokat tesznek egymásnak, mégis összetapadnak. Arnbivalenciájuk magas emocionális feszültségben, alacsony stressz-teleranciában mutatkozik. A betiltott varietészám miatt előreláthatóan pénzbüntetést
kapnak, ami az ő jövedelmi
szint jükön
eleve jelentéktelen. S mégis pánikkal reagálnak. Felnagyít ják a veszélyt, rettegnek
az ismeretlentől. Éppen ilyen felfokozott
minden megnyilvánulásuk. Egyetlen árnyék elegendő ahhoz, hogy azonnal szakítani akarjanak, de egy puha gesztus elegendő ahhoz, hogy ez a szándék egy perc
múlva végzetes szerelemmé forduljon át.
A vizsgálat folyamán, amikor vesztegetni, megalázni, csábítani próbálják a bírót, nincs titkuk, nincs mitől félniük. A
maguk anódján viselkednek. A hangulati
labilitás, a benyomások teatrális feln agyítása,a felfokozott szenvedély - ez a
megszekott reakciósmódjuk.
A minden
percben újrateremtődő
feszültség teszi

szabálytalanná életvezetésüket, és táplálja
művészi hatásukat.
A hármas élete a nagyító alatt csupa
nyugtalanság,
szab' lytalanság,
gátlástalanság. De egy másik nézőpontból, az esztétikum
teremtésének
a nézőpontjából
életüket a szabálytalanok
lírája színezi
át. Ez az, amit a dossziékban lapozgató
bíró nem ragadhat meg. Bergman ábrázolásmódja itt egybeesik a Baudelaire-i
művész-képpel. A szabálytalan, a megbotránkoztató, s mégis minden leheletében lírai életvezetés Bergman filmjében
azzal az érzelmi zenével rokon,amely
a Romlás virág.aiban szólal meg.
A film a három pantomimust vérbeli
művésznek rnutatja. Igaz, a fellépésük
csupán egy "szám" a varieté-műsorban,
stá tuszuk szerin t ar tis ták (fellépésüket
ügynökség közvetíti). De produkciójukkal
önmagukból adnak hozzá valamit a világhoz,
esztétikumot
teremtenek.
A
"szám" nem sablon, hanem egy érzelmi
állapotnak, egy nosztalgiának az átfordítása művészi nyelvre. Ennek az elabora33

ciónak a feliételei
olyannak
mutatják
őket, ahogyan a művész portréját Baudelaire verseiből ismerjük. Területen kívüliek az életben. Státuszukban, szokásaikban, életvezetésükben úgy térnek el mindattól, ami szokványos, mintha egy más
élet állampolgárai lennének más nyelvvel és más vágyakkal, másféle aspirációval és másféle értékrenddel. Szenvedélyesek, érzékenyek, gyors és élénk reakciójúak. Megnyilvánulásaik hőfoka rendkívüli. Sebastian egy befejezetlen szerelmi jelenet végén - fantáziaképben - felgyújtja
az ágyat és fütyürészve beül a lángok
közé. Mintha az önégetés lenne az ára
annak, hogy megélje és a szépség szintjére emelje megaláztatásait
és szorongásait, vágyainak és örömeinek szabálytalan
felté telrendszerét.
Irreálisak
mint a művész Baudelaire
hasonlatában: "megbotlik óriás két szárnyában, ha lép". De énes gátlástalanságuk
(Thea), kíméletlenségük
(Sebastian) szétfoszlik a művészi alkotásban, ahol naivak, természetesek,
alárendelődnek
a
műnek.

Archetípusok
A mű a bírónak bemutatott rövid jelenet.
Témája egy szertartás ; egy ismeretlen,
kosztűrnőkkel
és álarcokkal jelzett, időben-térben meg nem határozható kultúrának a ritusa. A néhány gesztusból álló
szertartásban a szakrálisnak és a profánnak az egybefonódá 'a ősi szokásra utal.
Borral telt tömlőt átszúrnak, a bor egy
serlegbe ömlik. Majd teljes sötétségben,
dobszóra
e1helyezkedik a három szereplő.
Elöl Hans, kezében a serleggel, mögötte
Sebastian, a háttérben egy trónuson ül
Thea. A két férfi madárálarcot visel, stilizált lovagi jelmezt, ágyékukra óriási, fából faragott pérriszt szerelnek. A nő mell e
fedetlen, kezében egy barbár istenség álarca. Hajnalodik, a tenger felől szél kerekedik. Hans lassan fölemeli a serleget,
a felkelő Nap felé fordítja. Thea felteszi
az álarcot, majd Sebastian kezére támaszkodva lassan felemelkedik, mintha balettmozdulatot végezne. Hans most már ma34

gasan tartja a serleget, amely ben ott tükröződik a felkelő Nap és a lánynak az
arca. Hans küssza .a serlegből a vérként
csillogó bort, ezzel kiissza a lány tükörképét. KÖZJbenThea lassan eltűnik Sebastian háta mögött. Mintha a Nap bejárta
volna látszólagos pályáját;
ezzel valami
keletkezett és eltűnt.
Ha a jungi pszichológia magyarázó elveihez folyamodunk,a
bemutatott
játékot archetípus ként értelmezhetjük.
Jung gondolatrendszerében képzetáramlásunk féltudatos és tudattalan hátterében
kétféle anyagot, a tartalmaknak
kétféle
rétegét különböztethet jük meg. Az egyik
réteg a "személyes tartalmak" lerakódása: elfelej tett kínos élményeink, a fan táziánkon átvillan ó lesüllyedt elemek, kűszöb alatti észleletek.
egyszóval mindaz,
amit az átélés során elhárítunk. A tudattalan tartalmak másik rétege Jung szerint személytelen, pontosabban "személy
fölötti", kollektív képzeteket
tartalmaz:
,.ősképeket", archetípusokat.
Ezek a tudattalanunkban lebegő személy fölötti tartalmak nagyrészt olyan fizikai történéseket sűrítenek, amelyeket minden nemzedék egyformán élhetett meg, jóllehet nem
egyformán magyarázott. A Nap látszólagos mozgása félkörívű pályáján a fejünk
fölött (ez Jung parádés példája az archetípusra) éppen úgy élménye lehetett az
ősembernek, mint nekünk (akkor is ha benyomását egészen más színben dolgozta
fel).
Ezek az ismétlődő történések (az égitestek járása, a Nap fénye, a szél ereje, a
születés, a halál stb) minden nemzedékben fantáziaképeket
keltettek fel, arialógiákat ébresztettek,
mítoszt sugalltak.
Szinte minden kor embere rákényszerült
él. kultúráj ának megfelelő
magyarázat elfogadására vagy kidolgozására. A fizikai
tapasztalás (látvány), az általa kiváltott
érzelmi reakció és az adott elaborációs
szintnek megfelelő mítosz sürűsödött
a jelenség ősképében, pl. a Nap archetípusában.
Az ismétlődő tapasztalatoknak
ezek a
sűrített
szubjektív levonatai
magukban
foglalják a kiváltott indulatokat is: szorongást, félemet az erőtől, amelynek a

fizikai történés előidézését tulajdonitották; alárendelődést a hatalomnak, amelyet láttak benne; örömöt a biztonságot
igérő alárendelődés fölött. Ezeknek a kivetítés e adja azt a személy fölötti, démonikus érzést, amely az ősképzeteket, az
emberiségnek a mítikus alapképeit kíséri.
Az ősök örömének, szenvedésének a késői
lecsapódása ez - mondja Jung. A valóságnak egy különös megkettőződése évtizedekre visszanyúló kollektív benyomások bázisán.
A Nap-pálya archetípusa Bergman filmjében a művészi
alkotás analógiája. A
serleg ben a bor felszínén tükröződő képet
ki lehet inni, el lehet fogyasztani, be lehet
kebelezni. A kép a Nap-pálya kezdetén
tűnt fel, és a pálya végén szétfoszlik.
Ilyen a művészet - a három pantornimus művészete: folyton újra kezdődhet,
ahogyan felkel a Nap; és szétfoszlik,
amint a Nap leszáll. Illúzió, mint a totemikus hiedelmek: bort töltök a serlegbe,
és vérként iszom ki. De éppen ez az archetípus sugallja, hogya művészet nemcsak
illúzió, mint a Nap Iátszat-mozgása,
hanem természeti j elenség, természeti erő.
Tovatűnő, mint a tenger felől jövő szél,
mint a felkelő Nap és a letűnő Nap, s
mégis állandó, visszavonhatatlan, mint a
Nap az égen és a szél a tenger fölött. A
művészi alkotás a természet állandó ritmusának, a folyton újnak, folyton réginek, a keletkezőnek és a szétfoszlónak az
archetípusos egysége.
S éppen így archetípusos maga a ri tus:
ősi szertartások érzelmi színkép ének a
maradványa. Minden régi kultúra
rákényszerült
arra, hogy szertartásszerűen
rögzítse az összetartozást, az állandóságot.
A viszonylatok labilisak, az idő elmosódott, a világot az élmények tagolják. A
ritus megbontja ezt a monotóniát. Egyszerűsített mozdulatok szertartásba sűrített sorával a visszajárót,
az ismétlődőt
rögzíti, a természet ritmusát. Allandósága
rendet, megismétlődése folyamatosságot
visz bele az életbe: a közös tapasztalatok
tudatosításával
társas stabilitást
ad a
létnek.
Amikor Hans megmagyarázza a bírónak, hogyan keletkezett a jelenet, azt fej-

tegeti, hogy volt bennük egy sovargás az
alázatra, az önmegtagadásra. S ez a nosztalgia teljesül be a némajátékban a Nap
és a művészet iránt érzett alázattal, az
egybetartozás örömével.
A szertartás varázsa akkor válik teljessé, amikor indulati ereje magához vonza, azonosulásra készteti a bírót, akinek
ez a találkozás a végzete lesz.

Példázat

a vizsgálóbíróról

A vizsgálóbíró szerepe ebben a filmben
paradigma a művészethez való viszonyról, a müalkotás
megértéséről. A tanulság
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talán így foglalható össze: A nyomozó,
bármilyen finom nagyítója
legyen, bármilyen gazdag dossziék álljanak rendelkezésére, nem juthat hozzá a mű megértéséhez, a művészet öröméhez. Az azonosulás mint a megértés formája a beleéléshez, a mű alázatos megközelítéséhez
kötött.
A bíró a kívülállónak, a be nem avatottnak a gyanakvásával közeledik a művészethez. Naivsága nem a gyermeké, hanem a tudatlan
felnőtté. Így tartozik
Sartre "l'esprit du sérieux"-inek a körébe. Azok közé, akik komolysággal, legtöbbször komolykodással egyenlítik ki a
be nem avatottak tudatlanságát. Nem értik a játékot, nem értik a művészi megélésnek és kifejezésnek az egyenlőtlen folyamatát,
ötletszerűségét,
átfordulásait,
nem értik a vágyak, a feszültségek áttételes feldolgozását, valójában nem értik
a cél - szándék - hátsó gondolat nélküli azonosulást.
A vízsgálóbínó
a be nem avatottak komolyságával úgy tekinti a művészi
élményt, mint bármely szabályokba foglalt
ismeretet. Meg kell érteni, magyarázatot
kell kapni rá. Az intellektuális adatgyűjtés módszerét kell alkalmazni: dokumentumokat gyűjteni, rendezni, megfejteni.
Ehhez kell a nagyító. A nyomozás azonban csak a művészről tud adatokat gyűjteni, nem a műről. A művész titkait feszegeti. Ebből fakad az az indiszkrét, tapintatlan kihallgatás-sorozat, amelynek tanúi vagyunk.
Minthogyaműről
nincs nyomo zati
adat, a vizsgálóbíró sokáig nem ragadhatja
meg a műbe zárt alázatot és nosztalgiát.
Csak azt tudja, hogy az emberek, akik ezt
a művet létrehozták, nyugtalanok, kielégítetlenek, labilisak, gátlástalanok, obszcének. Feszültségükben - amely egyaránt
forrása életvezetési szabálytalanságuknak
és művészi nosztalgiájuknak - komédiázást, cirkuszi produkciót lát. A vizsgálat
folyamán valójában az artisták személyiségén és titkain élősködik. Azokat pedig
gyötri a tolakodó beavatkozás. Heves agressziót vált ki belőlük. Ezért lenézik,
megvetik, megalázzák perszekutorukat. A
feszültségben la bíró egyre inkább azono3&

sul azokkal, akiket kívülről akart megismerni. Elszenvedi a megalázást, megismeri és elfogadja a csábítást: úgy pofozza
a nőt (talán képzeletben), ahogyan őt pofozza Sebast-an; a csábítasi jelenet után
pedig virágcsokrot küld az asszonynak. Az
azonosítás
sorába tartozik az is, hogy
egyre jobban rádöbben helyzetére, egyre
inkább
tudatosítja
szerencsétlenségét
("mindig féltem - első élményem a félelem volt"). Éppen olyan labilissá, elsodorhatóvá válik, éppen úgy használja fel
gyengeségét exhibícióra, mint az artisták.
Az azonosulási sor utolsó fordulatát a
vizsgálabíróban az a vágy indítja el, hogy
feloldja kínzó magányát. Tartozni valakihez, helyet kapni bármilyen
áron egy
em beri közösségben ! ("Talán nem is kíváncsíságbólakartam
látni a játékot, talán részt akartam venni benne.") A nosztalgia beteljesülésének
az ára az alázatosság: "Odaadóbb közönségük még sohasem volt, tisztelt művészek." Így léphet
be a szertartásba, így válhat részesévé az
odaadásról és összetartozásról
szóló varázslatnak, s játszhat ja el a szertartásban
az áldozat szerepét. Áldozat lehet az oltáron - a művészet oltárán - amelynek jelképes értékét az sem homályosítja el, hogy éppen három artistának a
varieté-száma.
A bíró halálának
kettős j elentése van:
egyrészt a művészet mágikus erejét jelzi,
másrészt megmutatja,
hogy a művészet
teljes megéléséhez, a katarzishoz vezető
úton az ember részévé válik a műnek.
A bíró halálával jut el a teljes azonosuláshoz - így válik részesévé a műnek, szereplőjévé a rítusnak.
A büntetőtelepen,
Kafka novellájában,
a kivégzőgép finom tűrendszere
beírja
az elítélt testébe a megszegett parancs
szövegét, hogya bűnös a halál pillanatában felszaggatott izmai val és zsigereivel
élje meg a törvényt. Így éli meg agóniájában a vizsgálóbíró a művészi alkotást. Így demonstrálja
saját végzetével
azt a tételt, hogya
mű nagysága, ereje,
jelentősége nem magyarázható meg az őt
létrehozó művész életével, személyiségével. A művész labilitása, kiszámíthatat-

lan életvezetése mell ék terméke annak a
feszültségnek, amelyet a mű megfogalmaz. Nagyító alatt csak ezek a melléktermékek válnak láthatóvá. A mű megértésének katarzis a feltétele, amelyhez
itt az alázat és az azonosulás vezetett.
A művészi beleélésnek természetesen
nem ez az egyetlen útja. Az esztétikumra
nyitott ember érzékeny az utalásra, az áttételes jelbeszédre, a korreszpondenciára.
Segítségükkel könnyen idézi fel azokat
az együttes élményeket, amelyeknek életrekeltése maga a megértés. Mások nyugtalanul, keresve tapogatjá'k a világot, és
találnak rá egy kicsit próba-szerencse útján - a mondanivaló egyik lehetséges kulcsára. S van aki játékosan ragadja meg, és képzeletben folytatja a
művet. De Abramson doktor (aki talán
nem véletlenül viseli a gyermekének feláldozására is vállalkozó szigorú patriarchának a nevét), nem tud játszani. Neki csak
feladata van. Magányos, világa lezárt, élményszegény, nem tud ráhangolódni
az
esztétikumra. Csak áldozatként lehet részese az összetartozás pogány szertartásának: számára csupán ez a végzetes út
vezet a katarzishoz.

Bergman filmje a pszichológiai megismerés drámája. Azt fejezi ki, hogy megismerni valakit, beleélni magunkat
egy
műbe, más emberek alkotásába, roppant
erőfeszítést kíván.
Ugyanezt a tételt foglalja össze Bergmannak egy másik filmje, a Persona,
amelyben az ápolónő próbálja szóra bírni
és a cél érdekében megismerni a gondjaira bízott megnémult színésznőt. Próbálja letapogatni a személyiségét, beleélni
magát a vágyaiba, megélni életének legfontosabb helyzeteit. Éppen úgy átesik
a megismerés és azonosulás minden kalandján, mint a vizsgálóbíró a három artistával. Fölénybe kerül és alárendelődik,
hol az aktív, hol a passzív szerepet választja; oda-vissza megéléssel próbál azo-

nosulni azzal, akinek a megismerésére törekszik. S mindez eredménytelen marad.
Van az emberi létnek egy magva - ez
is jungi fogalom, a "persona" (= az, ami
a személyiségben egyszeri, megismételhetetlen) - ezt megismételni nem tudjuk.
A Persona a megismerés erőfeszítésének
kudarcát pedagógiai és gyógyító szinten
mutatja be. A Ritus ugyanennek a kalandnak arról a változatáról
szól, amelyet a rnűvészi beleélés erőfeszítése tartogat számunkra.

Mindkét film - és lehet, hogy ez Bergban egész kifejezésmódját jellemzi - az
archetípusok
nyelvén beszél. Azokat a
nagy alap-jelképeket
dolgozza ki, amelyek az emberiség egy-egy tartós természeti élményének tapasztalatát a hozzájuk
tapadó hiedelmekkel, ismeretekkel, indulati feszültségekkel sűrítik egybe.
Az archetípusok
j ungi gondola trendszere rnint pszichológiai magyarázat vitatható és távolról sem elégíti ki a racionális lélektanok
érvényességi
igényét.
Bergman nem mint ismeretet alkalmazza,
hanem mint jelbeszédet. Ki nem mondottan azzal a feltevéssel, hogy az emberiségnek van egy olyan jelképrendszere is,
amely roppant jelenségkört átfogó ősképekből tevődik össze, s olyan általános
összefüggéseket tartalmaz, mint amilyen
általánosak a fogalmi gondolkodás kategóriái. Az archetípus alapján való analógiás egybecsengés az áttételes művészi kifejezés egyik formája. S bár nem
számíthatunk
arra, hogy racionális igazságokat fejezzen
ki, ősi tapasztalatainak
szerteágazó analógiáival
áttauinoe tételek
jeLképes megfogalmazására
alkalmas.
A Ritus archetípus aiban megfogalmazódó általános tétel lényege az, hogy az
azonosulás elvezethet a műalkotás
megértéséhez.
a nyomozás soha. A perszekutor-módszer élősködhet a művészeten, de
zárva marad előtte a mű.
Mérei Ferenc
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A HIT IRÓNIÁJA

ÉS A KÉTELY HITELESSÉGE

Viridiana
Luis Bunuel művészi pályája, sokféle ihletés ből származó művei már a kezdetektől
meglehetősen
ellentétes
értelmezésre
indították kritikusait, magyarázóit; zsenijének féktelen
magasztalása és művészi jelentőségének fölényes lebecsülése egyaránt
hangot kapott ezekben a megnyilatkozásokban.
A Viridiana is azok közé a művei
közé tartozik, amelyeket a legtöbb találgatás és félreértés vesz körül, jeIéül annak
a szenvedélynek, ameiuet a film kiváltott. Mindamellett a kritikai hangvételű megnyilatkozások sem vitatják Bunuel műveinek rendkívüli szuggesztivitását.
(A Szerkesztőség)
A szürrealizmus akkor tünt fel, amikor a
horizontális
világkép megingott, s egy
szellemes mondás szerint "a tizenkilencedik század után nagy meglepetésre a huszadik következett" új, vertikális világképével. De a szürrealizmus nem az új látásmód, hanern a régi bomlásának terméke: látszólag transzcendens, igazából öreg
szabadkőműves;
azt mondhatnám:
egy
megrökönyödött Anatole France, aki zavarában magára kapta egy csillagjós köpönyegét. Ez a művész - jelen esetben
filmrendező - az Árgus-szemű süketre
emlékeztet, aki tekintetével
tökéletesen
rögzíteni tudja egy zenemű hatását a közönségre, de arról, ami a hatást kiváltja,
közvetlen élménye nincs. Mindenről hajszálpontosan tudja, hogy hat, de semmiről nem tudja pontosan azt, hogy mi;
olyan lény, aki a dolgok effektusaitól él,
virágzik, olyan Lázár, aki nem Jézus érintés étől, hanem a mozdulat zsánerétől tá38

madna fel, ha feltámadna. Hogy milyen
érzést kelt egy menyasszonyi ruhába öltözött novícia, azt senki sem tudja jobban, mint Ő. De mit tud magáról a novíciáról? Azt, hogy naiv. Hogy végül is
hem több, mint egy jószándékú, de gyenge nő. 'Ez a laposság nem teszi kétségessé
Bunuel tehetségét, amellyel egy sokkal
gazdagabb jelenség - a vergődő hívő művészi effektusait kiaknázza, miközben
őt magát elej ti. Mert Viridiana a filmben saját thatásainak eszköze, s mint
ilyen, nem személy, hanem tárgy, amelyet hatáskeltésre használnak fel. Ebből
a' szempontból a nagybácsi viselkedése tökéletesen azonos Bumueléoei, s ez a tény
szinte megható nyíltsággal árulkodik az
egész alkotás szervező-elvéről,
Ennek ismeretében, a konstruálás folyamatát viszszapergetve, éppenséggel
az derül ki,
hogy Bunuel hősnőjén nem a polgári
ruha a jelmez, hanem az apácaköntös,

hogya rekviem helyett, amelyet Faulkner
a maga apácájáért
mond, a Viridiana végén tényleg csak a tánczene
szólalhat
meg. Ilyenformán a mű mondanivalója is
csak látszatra a krisztusi szerétet kudarca,
valójában a nyárspolgári
jótékonykodás
csődjéről van szó.
De előzőleg, a film első felében-harmadában lezajlik egy másik dráma: a nagybácsi öngyilkossággal végződő szerelme
ifjú sógornője iránt. Igaz, okszerűen ez

dönti el Viridiana sorsát. Egy műalkotás
eredendő kétrészességét, tehát alkati hibáj át azon ban semmiféle
értelemszerű
összefüggés meg nem szünteti,
ahogy
nem szünteti meg a stílusegység sem: két
Brueghel-kép akkor is két Brueghel-kép,
ha témáj uk rokon, és azonos keretbe zárják őket. Értelemszerű összefüggésről kell
beszélni, a szó pejoratív értelmében, mert
a két rész összeforrásának egyetlen valódi
lehetősége is elsikkad: a rendfőnöknő és

ábavaló, hogy íme, mégse, amilyen nehezen szakad
ki a rokonvilágú,
de hívő
Mauriacból
a végső, kétségbeesett
mégis.
Igaz, e "mégis"
művészileg
nem mindig
látszik szükségszerűnek,
s divatos szóval:
manipulált,
az író személyes
meggyőződése által manipulált
befejezésnek
hat.
A hősök útja azonban öntörvényű.
É'S ez
a fontosabb.
Mauriac hősei néha mintha
fellázadnának
írójuk hite ellen, mivel emberek. Bunuel
hőse szárnyszegetten
engedelmeskedik
alkotójának, mert kreatúra.
Artisztikus
ketrecbe zárt lény, s a rendező
teremtésvágya
épp e különös, lenyűgöző
ketrec megszerkesztésére
irányul.
Mit ér
ilyen körülmények
között, hogy a végső
itéletet viszont "szabadon",
elkötelezetlen
művészként
mondja ki?!

a novicia
szakítása
szimpla,
informatív
jelenet. Hogy Viridiana
miért azt a konzekvenciát
vonja le a történtekből,
amit
levon? A választás
krízisén
Bunuel
átsiklik. Ezen a ponton a hősnőnek
nincs
effektusa,
csak drámája
van,ami
látszatait éppenhogy
kiküszöböl i. Ezen a ponton tehát a filmrendező
elhagyja őt. Várja,
hogyelmozduljon
onnan, és újra birtokába vehesse.
"Hála Istennek, még mindig istentagadó
vagyok!" nyilatkozta
egyszer Bunuel.
Fri vol, önelégült
kij elen tésnek
hangzik,
holott, azt hiszem, inkább fohász, a lelkiismereti
szabadság
megőrzéséért.
Kérdés, hogy mit ér vele? Mert Bunuel korántsem fölényes, magabiztos,
legfeljebb,
ha önmarcangoló
ateista, aki épp oly komoran mondja ki filmje végén, hogy hi40

A kereszténység
a maga módján
éppúgy elhivatott
lénynek
tartja az embert,
mint a marxizmus.
Innen, hogy nagy, az
emberi egzisztencia
minden feltételezhető
leihetőségét
számításba
vevő művészetet
csak meghaladása,
nem megtagadása
hozhat létre,
ez az oka, hogya
Viri diana
alkotóját is utóléri a pozitív világnézetekkel viaskodó,
de azoktól
függetlenedni
tagadás ukban sem képes alkotók sorsa; a
mű végén a kapituláns, nem a bukásban
is
tragikus,
íhanem a degradált
ember
áll
előttünk,
ezúttal Viridiana,
ez a szomorú,
katolikus
Ninocska.
Voltaképp
lenangolóbb, mint egy Beckett-hős.
Mert Beckett
hibáján kívül degradált
lénynek tartja az
embert, és nihilista passiójátékai,
Az ember tragédiáJa eszkimó színének örök ismétlődései,
következetes
jelrendszerükkel
nemcsak esztétikailag
tökéletesek,
hanem
megrázó moralitások
is: hamujuk
a homlokunkat
érinti, s nem a szánkból kell kiköpni azt: a mártíromság
és nem a nyárspolgári
kiábrándultság
jele. A megtört
Viridiana,
aki útja végén leül a társasszex kártyaasztala
mellé, az életben többnyire tudja magáról, hogy mennyire
esetleges, mennyire
alkalmi
lény! De vajon
Bunuel tudja-e,
hogy hősnőjét
a feltett
kérdés
előli dezertálásra
használta
fel?
Sem Viridiana,
sem az említett
alkotók
többi degradálódó
hőse nem tudja magával rántani
a műben "leleplezett" , megbukott
értékrendet,
az szükségszerűen

függetlenedik tőlük, mégpedig nem praktikus
vagy
morális
vitathatatlansága
miatt, hanem annak az egyszerü esztétikai törvénynek a következtében, hogy egy
jelrendszer elrontása nem azonos annak
megcáfolásával. Bunuel megmutatja Viridiana csupasz combját, és ennek a meztelen ségnek a mű elején attól van tartalma, azért j el, mert nem csupán egy
fiatal nő combja, hanem egy felszentelés
előtt álló apácáé,
aki lemondani készül
a testről. Amit később megtudunk, az nem
több, mint ,hogy ha a képet dekódoljuk,
nincs tartalma, jelentősége, üres. De egy
művet nem lehet Racine-ként kezdeni és
Voltaire-ként befejezni, és nemhogy Roland, de még Don Quijote sem változhat
Sanoho Panzává, mert bármilyen abszurd
is, amit csinál, művészileg az volna képtelenség, ha "észhez térne" , feladná magát. Ez a feladás akkor történik meg, amikor a hős voltaképp nem az, akinek hittük, ha a művész, a tetszetős látszatok érdekeben, megtévesztett bennünket.
Végül is mi másban hisz Bunuel, mint
a vízió szépségében? A film leghíresebb
jelenete, amikor az orgiát rendező koldusok úgy helyezkednek el a hosszú asztalnál, rnin t az Utolsó vacsorán Jézus és
tanítványai. Vajon több ez, mint szürrealizmus, vagyis, Pilinszky János találó
megfogalmazása
szerin t: a metafizika
iparművészete ? Amilyen dísztelen, kopár
az irracionális világ, amelyben hisznek,

mint Bergman, olyan dekoratív, színes,
fantasztikus az irracionalizmus látszata,
Bunuel szürrealista világa.
De a filmen töprengve, sorra elvetve,
amit laposnak érzek - a morbid preciőzség, a Francis Jammes feketében, amit a
leányka önakasztásra használt ugrókötele
képvisel, az említett Utolsó vacsora vízió
- szüntelenül éreztem, hogy valamiképpen mégiscsak jó mű. S a szépség igézete végül is arra az ominózus fekete
gépkocsira gondolva járt át, amely az
utolsó pillanatban - Viridiana megerőszakolása előtt - befut, és rendőrök szállnak ki belőle. Fonák hitele van, mint
egy pop art tárlaton kiállított sárhányónak, és érkezését a legsivárabb filmmechanizmusnak
is felfoghatnánk.
De
pontosan - s ezt nem ironikusan értem
- talált tárgy jellegénél fogva, ez az autó
az igazán autentikus motívum ebben a
filmben. Úgy az, ahogyan Lichtenstein
felnagyított képregénykockái. Ez a valószínűtlenség már nem dekoráció, hanem a
kiüresedett valóság, ahogy Bunuel legőszintébb pillanatában látja. Itt, mintegy
beöltözve mestersége koldusköpenyébe, az
palás ttá szépül raj ta; vállalj a, nagyon szomorú tekintettel, amit jobb híján vállalnia kell: Isten léte helyett a rendőrség
gyorsaságába vetett hitet. Milyen vígasztaló! - gondoljuk. Lám, Viri dián áért időben kiszállt a helyszínre X főfelügyelő!
Ezúttal megjött Godot ...
Rubin Szilárd
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FÓRUM

FILMGVÁRTÁSUNK

TECHNIKAI

FELKÉSZÜLTSÉGE (2)

A Filmkultúra legutóbbi számában felkérésünkre
Gaál István rendező, Illés György
operatőr és Pintér György hangmérnök fejtette ki véleményét filmgyártásunk
technikai bázisának problémáiról; arról a kérdés-komplexumról,
hogya
magyar filmgyártás mint ipar milyen technikai jellegű fejlesztést igényel annak érdekében, hogy
továbbra is lépést tudjon tartani a világszerte egyre növekvő igényekkel.
A művészek, alkotók, bíráló jellegű megjegyzéseivel
kapcsolatban ezúttal a másik
oldal képv~selői: a technikai-gyártási
apparátus
vezető
szakemberei
mondják
el
véleményüket.
Barna Tamás,

aMafilm főmérnöke

- A bíráló megjegyzések közül számos
arra vonatkozott, hogy bizonyos korszerű
felszerelések, technikai eszközök hiányoznak, vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben. Ezzel kapcsolatban
egyetlen alapvető gazdasági tényező érvényesül: az új gazdasági mechanizmusban a filmgyárra rnint önálló vállalatra
a központilag kialakított gazdasági szabályozók érvényesek. Ez egyfelől olyan előnyökkel jár, hogy megszűntek azok az elvi
gazdasági korlátok, amelyek a korábbi
gazdálkodási rendszerben megszabták a
beszerzési, beruházási lehetőségeinket. Jelenleg nincsenek kötött devizakereteink :
bármit megvásárolhatunk.
a világ bármely cégének termékeiiből - amit meg
tudunk fizetni. Egyetlen korlátozó tényező: az anyagi lehetőségek, forintban. Ma
a probléma nem úgy jelentkezik, hogy
42

kevés a devizakeret, hanem - a forint
kevés.A szubvencíonált filmgyártás gyakorlatában nemcsak általános beruházási
célokra jut kevés, hanem maguk a produkciók is kevesellik a rendelkezésre álló
anyagi kereteket. Altalában az a helyzet,
hogy az egyes konkrét filmek költségvetése nem bírja el azokat a gazdasági terheket, amelyeket a korszerű,
speciális
technikai eszközök beszerzése róna rájuk;
azoknak az eszközöknek a beszerzése,
amelyek adott esetekben szükségesek és
kívánatosak lennének a film korszerűbb
megvalósításához.
- Mindez tehát azt is jellenti, hogya deviza-keret nem lenne akadálya például a
16 mm··es technika bevezetésének?
- Mondtam: nincs kötött deviza-keret.
Mindent
megvehetünk,
behozhatunk,
amit a stúdiók forintban meg tudnak fizetni. Éppen a 16-os technikával kapcso-

latban egyébként
a vállalat
anyagi áldozatokat is hozott, kockázatot
vállalt; nem
túl nagy sikerrel.
Az év elején kölcsönzéses formában
behozhattunk
egy korszerű 16 mrn-es hangos kamerát.
Azért
kölcsönbe, mert kíváncsiak
voltunk, hogy
mekkora a tényleges
igény erre a sokat
hiányolt
kamerára.
A gép kölcsön-díja
egyébként magasabb, mint egy normál 35ös kameráé
(ha megvettük
volna, még
többe kerülne,
a magas vámtétel
és a
központi szabályozókban
rögzített
magas
amortizációs
kulcs miatt). A keskeny kamera évi kölcsöndíja
220 ezer forint.
Ahhoz, hogy behozatala
kifizetődjön,
évi
180 napot kellene dolgoznia. Ezzel szemben eddig meglepően
keveset
volt használatban;
talán még fele annyit sem forgattak vele, mint ami a minimális
amortizáció feltétele
lenne.

- Elképzelhető,
hogy azért is használták
eddig viszonylag
kevesen ezt a kamerát,
mert hiányzik
hozzá minden
kiegészítő
berendezés (vágóasztal, vetítő stb.); s mindenek előtt, mert nem sikerült megfelelően megoldani a felnagyítást ...
- A felnagyítást
jelenleg a televízió végzi. Való igaz, hogy nem tökéletes
képminőséget produkál.
De korlátlan
lehetőség
van a felnagyításra
például Gottwaldowban, ahol működik
egy speciálisan
erre
berendezkedett
laboratórium.
Amikor
a
közelmúltban
felmerült
az igény, hogy egy
játékfilm-produkció
16 rnm-es színesre kíván forgatni,
behozattunk
kétféle
színes
keskeny nyersanyagot,
az egyik 15 dines,
a másik 23 din érzékenységű
volt. A próbafelvételeket
egy nagyon
jóhírű
svájci
laboratóriumban
nagyíttattuk
fel, s a 23
dines
nyersanyagról
készült
nagyítás
eredménye lesújtó volt. A 15 dines nyersanyagról maga a KODAK-cég
garantálja
a kifogástalan
kép minőségű Ielnagyitást.

- De hiszen ez a kevéssé érzékeny nyersanyag éppen arra nem ad lehetőséget; ami
a keskeny felvételi technikának - az esztétikai eredménnyel
is összefüggő - előnye a normál technikával szemben: a bonyolult és nehézkes világítási apparátus
meiuizésére ...

- Meg kell mondanorn,
hogy valamenynyi Ifi-os külföldi füm, aminek megfelelő
a képminősége,
ilyen alacsony _érzékenységű nyersanyagokra
készült. Ez a nyersanyag éppen azért ilyen alacsony
érzékenységű, hogy kibírja a felnagyítást.
Egy
évet töltöttem
Amerikában,
ebből hét hónapot Rochesterben,
a KODAK-központban. Körülbelül
tudom, hogy mire képes
jelenleg a létező legmodernebb
filmtechnika. A 16-os felvételi
technikát
Amerikában is főleg a televíziósok
használják
- ahol nincsenek
szigorú
képminőségi
követelmények
és a dokumentumfilmesek, bizonyos cinema direct-jellegű
felvételeknél,
ahol viszont
a szemcsésebb,
életlenebb
kép, tehát a gyengébb
képminőség adott esetben műfaji sajátosság. J elenleg két olyan nyersanyag
létezik fekete-fehérben
-az
MP55-ös és a Gévaert
36-os,
fordító san
előhíva
ami
a
felnagyítást
jól bírja, elfogadható
képminőséget produkál.
Ehhez a nyersanyaghoz
szükség van bizonyos - nem túl bonyolult világítási
apparátusra
(maximálisan 20 dines nyersanyagok
ezek); de egy
diszkrét generál-világítással
ezek a nyersanyagok már kiexponálhatók.
A színes felvételekhez
csakis
KODAK-nyersanyagot
lehet használni
minden
verzióban,
más
nem jöhet számításba.
A magyar filmlaboratórium
azonban
pillanatnyilag
nincs
berendezkedve
16-os színes KODAK-film
előhívására,
mert egy bizonyos
elég jelentős mennyiség
alatt ez nem is lenne
gazdaságos.
De ha valamelyik
produkció
keskenyben
akar színes nyersanyagra
forgatni, azért annak sincs elvi akadálya
feltéve természetesen,
hogya
film forintköltségvetéséből
futja
rá -:
a színes
nyersanyagot
valamelyik
külföldi
laborban kelfelőhivatni
és ugyanott
felnagyíttatni. De ez esetben meg kell elégedni a
15 din körüli,
alacsony
érzékenységű
nyersanyaggal,
mert a 23 dines szuperérzékeny
színes nyersanyagról
e pillanatban sehol a világon nem tudnak a felnagyítással
kifogástalan
képminőséget
pro-.
dukálni.

- És a 16-os technika kiegészítő berendezései? Jelenleg különféle
helyeken - a
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televízióban
s amatőr'film-klubokban
meg tűrt albérlőként végzik az utómunkálatokat azok az alkotók, akik mégiscsak
vállalkoztak arra, hogy azzal a bizonyos
januárban behozott 16-os kamerával
forgassák le a filmjüket ...
- Ismétlem: bármit be tudunk hozatni
- vágóasztalt stb. - ha a stúdiók, illetve
a produkciók forint-költségvetéséből
telik
rá. Keskeny vetítő hamarosan lesz a 2-es
telepen, és még ebben az évben elkészül
a MAFILM saját felnagyító berendezése
is. A próba-felnagyítás ok elég biztató
eredménnyel jártak; mindenesetre jobb a
képminőség, mint a TV felnagyításánál.
Részint nem piszkolódik a nyersanyag, s
valamit javul az élesség is. Ilyenformán
ma már az a helyzet, hogy fekete-fehérben bátran lehet 16-osra forgatni (természetesen csak az MP55-ös és a Gévaert
36-os nyersanyagokra); ebből elfogadható
képminőségű
normál kópiákat
tudunk
produkálni. Persze most még korántsem
vagyunk berendezkedve a keskeny technikára, de csakis a rendezők valóságos igényétől fűgg, hogy - gazdaságos mennyiség esetén - tökéletesen felszerelkezzünk
L' 16-os filmkészítsre. És, befejezésül,
ugyanez vonatkozik arra - a Filmkultúra előző számában ugyancsak megfogalmazott - igényre is, hogy szegényes a
színes felvételekhez szükséges speciális
lámpaparkunk
(kevés a színhőmérséklet
tartására
alkalmas izzó stb.). Valóban
hiány van a kékfényű
izzókban. Ezek
rendkívül drágák a világpiacon.
de adott
esetben bármennyit behozhatunk belőlük,
ha a konrét produkció forint-költségvetése kibírja.
Dobrányi Géza,

a Magyar Filmlaboratórium

főmérnöke

- Az első és leggyakoribb panasz a laboratoriura 11wnká.jával kapcsolatban, hogy
rendkívül
hosszú a muszterek
átfutási
ideje ...
-

Ez a határidő fekete-fehér
anyagok
24 óra, színes anyagoknál 48, illetve 72 óra. Kétségtelen, hogy nyugati
filmlaboratóriumok ennél rövidebb határesetéri

44

időket adnak. A mi aránylag hosszú határidőnk okai a következők: mind a fekete-fehér, mind a színes negatív hívására anyagfajtánként
csak egyetlen hívógép áll rendelkezésünkre. A hívógép kapacitása korlátozott: fek:ete-fehérnél 700,
színesnél 400 méter óránként. Csúcsidőszakban előfordul, hogy csak negatívból
naponta 8-10.000 méter exponált nyersanyag kerül be az üzembe, amelynek előhívása már 24 órát igényel. Ráadásul a
muszterek készítésénél a produkciók nem
követnek
egységes technológiá t: egyes
prokukciók
csak fekete-fehér
pozitívot
rendelnek, és azután a választott jelenetekből kérnek színes et, mások azonnal vegyesen rendelnek. Így a második technológiai folyamat, a negatívok jelenetenkénti szétszedése és összeállítása szintén
komoly, időigényes munkafolyamat.
A
muszterkészítésnél a magyar produkciók
igénye: j elenetenkén ti fényelés és j ó képminőség. A laboratórium jelenlegi technológiájánál a különböző muszterek jelenetenkénti fényelése az ahhoz szükséges
próbákkal és azok kiértékelésével újabb
24 órát vesz igénybe.
- Mindezek következtében színesben a
jelenlegi mennyiségek és a jelenlegi technológia esetén nem lehetséges a rövidebb
muszterhatáridők
teljesítése. A nyugati
laboratóriumok határidői nem ilyen technológiára vonatkoznak. A rövid határidők
kizárólag az egy fényes kopírozási rendszerre és abban is - az esetek 90 százalékában - fekete-fehér kópiára
vonatkoznak. Ott a musztereknél negatív szétszedés és szor tírozás nincs. Az exponált
negatívot teljes hosszban húzzák le. A
két technológia időigénye rendkívüli rnérLékben különbözik
egymástól, mert a
végső
határidőben
nemcsak az egyedi
technológiák külön
időigényének összege
mutatkozik, hanem azoknak egymáshoz
való pontos illeszthetősége is.
Amennyiben a stúdiók
át tudnak
térni erre a technológiára, amely természetesen szűkebb felvételi toleranciát kíván, és rosszabb minőségű muszterkópiát
eredményez, a Magyar Filmlaboratórium
is képes jóval rövidebb határidőket teljesíteni. Ez a kérdés egyébként már több-

ször felmerült,
de az operatörök nyomására a produkciók
mindig az egyedi fényelési módszer mellett döntöttek.
- A muszterkópiákkal
kapcsolatos
tárgyalások során többször felmerült
az is,
hogy célszerü volna külön
muszterlabor
felállítása,
melynek
feladata
kizárólag
a
negatívok előhívása, illetve a muszter- és
etalonkópiák
készítése lenne. Nem vitatjuk azt a tényt, hogy ez a megoldás kedvezőbb helyzetet
teremthet,
de rendkívüli
gazdasági
áldozatokkal
jár. Az említett
mennyiségek
esetén ezt a laboratóriumot
hasonló kapacitású
negatív és pozitív gépekkel
és bizonyos
vonalakon
(negatív
vágó) csúcsokra tervezett
létszámmal
kell
ellátni. Ezzel együtt is a negatív szortírozást és egyedi fényelést
követő technológiával ez a muszterlabor
sem tudna lényegesen rövideblb határidőket
biztosítani.

- Mi az Önök véleménye a 16 mm-es
technika bevezetésének lehetőségéről?
Az utóbbi időben többször felmerült
a 16 rnm-es felvételi
rendszer
megvalósitásának és az arról készíthető 35 mm-es
felnagyításnak
a szükségessége.
E technológia bevezetése
tulajdonképpen
beruházási kérdés.
A felvétel
határozott
előnyöket
biztosít;
filmla'boratóriumi
vonalon a 35 mm-nél
lényegesen
magasabb
technológiai
követelményeket
kíván.
A
Hungarofilm
álláspontja
az, hogy
csak
olyan 35 mm-es kópiát hajlandó exportra
elfogadni, amely a szokványos
35 mm-es
technológia műszaki követelményeit
teljesíteni tudja. Ez a feltétel olyan követelményeket
támaszt,
amelyek
műszakilag
alig teljesíthetők.
Megemlítem,
hogy az
eddig elkészült
fekete-fehér
felnagyítási
kísérletek
35 mm-es kópiáit már a Filmlabor minőségi ellenőrző részlege sem fogadta el, így export-partenereink
föltétlen
vissza utasí t j ák.
- Mindezek a kérdések egyébként szorosari összefüggenek
a Magyar Filmlaboratórium
általános problémáival.
Az üzem
1963-ban kezdte meg működés ét. Az épület nagyvonalúan
készült,
technikai
berendezéseiben
azonban
már a megindulás éveiben is volt kívánnivaló,
és 1963
Ú ':l él g2pi berendezést
nem lehetett a nő-

vekvő igények
szerint korszerűsíteni.
A
kapacitástartalékot,
illetve
géptartalékot
az adott
gazdasági
lehetőségek
mellett
nem lehetett
betervezni,
így új technológiák bevezetése hosszú időbe telik, a megfelelő gépi berendezések
nehézkes beszerzése miatt. Ennek ellenére
a szocialista
országok közül
először tértünk
át színes
filmek
kopírozásánál
a modern
additív
Bell and Howell rendszerre,
amely a régebbi rendszerrel
szemben jobb fotográfiai minőséget,
finomabb. szűrő zé si lehetőséget és további technikai előnyöket biztosít. Ebben az évben megrendeltük
a Hazeltine elektronikus
fénymegadóberendezést, amely a színes negatív jeleneteiről
egyedi próbázás
nélkül jól kiegyenlített
kópiákat tud készíteni.
A Filmlaboratórium
ipari
üzem,
ipari kategóriába
van sorolva. A produkciós munka azonban művészeti
jellegénél
fogva rendkívül
ütemtelen
termelési
feladatokat ró a laboratóriumra.
Így - bár
a kapacitás
évi viszonylatban
mess~emenően fedezi a filmszakma
igényeit az
időszakosan
jelentkező
csúcsigények
(különösen a rendszeresen
jelentkező
évvégi
hajrá) az üzemet olyan feladat elé állítja,
amelyet sem gépi kapacitással,
sem tervlétszámmal
nem képes megoldani.
Az új
mechanizmusban
túlóra-túllépés
csak a
nyereség
terhére
történhet,
és így közvetve a dolgozókat sújtja. Ezért sok esetben az az ellentmondásos
helyzet áll elő,
hogy egy időben egyes munkafajtákban
a
kapacitás
kihasználtsága
rendkívül
alacsony, más vonalon kapacitás-hiány
mutatkozik. A rnűszaki fejlődés a filmszakmában az utóbbi 5 évben hatványozott.
A
Filmlaboratórium
beruházása
csak a nyereségből lehetséges,
ez szigorúan
meghatározza
a fejlődés
mértékét,
ütemet, és
nem alkalmas
arra, hogya
hirtelen
fellépő speciális igényeket
megfelelő
rugalmassággal elégítse ki.
- Az utóbbi években rendkívül
súlyos
munkaerőproblémával
küzdünk. Filmszakember-képzés
Magyarországon
nincs, vezető-utánpótlásunk,
gépészilletve
vegyészmérnökök-,
gepesz-,
vegyész-,
illetve elektrotec1:1n5kus·')~{~~?_1. l ~~?~;.:,'-S.:'='~
ele c=::~z: szakmai
átk2;J7.(.:~:12Z
he>

závetőlegesen öt év szükséges. Dolgozóinkat rnessze nem tudjuk anyagilag úgy
elismerni, mint a stúdiók. A Filmlaboratórium a dolgozókra semmiféle vonzóerőt
nem jelent, sok esetben a 3-4 éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkaerők
itt hagynak bennünket, és átmennek a
stúdiókhoz,
Televízióhoz,
illetve szövetkezetekhez. Még rosszabb a helyzet a kisegítő személyzetnél, ahol a legtöbb esebben
az utcáról vagyunk kénytelenek embereket felvenni. E dolgozókat házon belül
szervezett tanfolyamokon képezzük tovább. De sajnos, a fluktuáció itt is rendkívül nagy, mert a felelősséget aránylag
alacsony posztokon is meg kell követelnünk. A bérezés messze alatta van a társválhlatok bérezési nívój ának, nem alapbérekben, hanem kereseti lehetőségekben.
(Gyártási pótlék.) Dolgozóink keresetüket
természetesen a társvállalatainkhoz
hasonlítják, és így az elégedetlenség állandó
jelenség.
- A Filmlaboratórium többféle nyersanyaget használ. Ez a helyzet az utóbbi
években, főleg a játékfilmeknél, minőségi
követelmények miatt alakult ki. A sokféle nyersanyag beillesztése a Filmlabo-

ra tórium technológiájába, illetve kapa citási lehetőségeibe
lényegesen nagyobb
müszaki problémát jelent, mint egységes
nyersanyag használata esetén. Ez a helyzet a közeljövőben tovább fog romlani,
mert az ORWO cég a fekete-fehér nyersanyagok szállítását leépíti, és így az eddig aránylag egységes fekete-fehér technológia is tovább fog osztódni.
- A sok-sok problémán túl minden önteltség nélkül megállapíthatjuk, hogy színes filmkidolgozásunk minősége vetekszik
a legjobb nyugati laboratóriumok minőségével, nemcsak elvi minőség, hanem
egyenletesség vonalán is. Intermediate kidolgozásunk minőség e kiemelkedő. Ezt a
tényt nem mi, hanem nyugati produkciók
állapítják meg. Szennyezettség szempontjából sajnos nem foglalunk el ilyen előkelő helyet, de úgy érezzük: az év folyamán komoly eredményeket fogunk elérni. Eastmancolor negatív vonalon ez már
ma is komolyan érezhető. A Filmlaboratórium általában mindent elkövet, hogy
rendelőit a legmesszebbmenően szolgálja
ki. A fent említett objektív nehézségeket
azonban csak a filmszakma egészéneköszszefogásával tudjuk megszüntetni.
(-ni-)
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KERTÉSZ PÁL
(1909-1970)

Nevét, a dokumentumfilm rendezőét ma kevesek közé tartozott, akik a filmgyármár csak kevesen ismerik, holott a fel- tást a felszabadulás után nem egyszerűen
szabadulást követő esztendők egyik leg- folytatni akarták, hanem progresszív és
aktívabb
és legtermékenyebb
alkotója
társadalmilag valóban tevékeny szerepet
száritak
neki s ezt elméletileg még
volt. De nemcsak alkotónak volt igen terjóval 1945 előtt meg is fogalmazták. Számékeny (alig öt év alatt mintegy negyven kisfilmet forgatott) - a MAFIRT mára ugyanis a marxizmus és a filmműegyik vezetőjeként tevékeny részt vállalt
vészet elméletének elsajátítása együttes,
a magyar filmgyártás újjáépítésében és egymást átható és meghatározó folyamat
volt, s így az általa ideálisnak elképzelt
megindításában is.
film nemcsak a "filmszerűség" tekintetéIgen nagy lelkesedéssel és munkabírásben különbözött az 1945 előtti modelltől
sal vett részt az újjáépítés és az új tár- de világnézetileg
is. Természetesen
sadalom eseményeinek film i megörökítésében és az új eredmények propagálás á- ilyen művek megvalósítására csakis a felszabadulás után kerülhetett sor; és ő maga
ban. "Mozgófényképes publicisztikának"
is, noha már a harmincas évek eleje óta
nevezte műfaját. Nem egyszerű krónikás
akart lenni, aki az utókor számára örö- filmrendező akart lenni, erre csak ekkor
kíti meg az eseményeket, hanem elsősor- kapott lehetőséget.
Nem túlzás talán, ha lázas tevékenyban az adott történelmi pillanatban kíségének igazi okát nemcsak a valóság
vánt hatni és mozgósítani. Agitátornak
izgalmas és alkotásra ösztönző voltában
vallotta magát, s ezt egy-két 'kiragadott
látjuk, hanem abban is, hogy a törtéfilmje már címében is jól tükrözi: Miénk
nelmi fordulat személyes kiteljesedésének
a föld, miérd: a termés, Elhagyott gyeris megteremtette lehetőségeit, hogy végre
mekek, Felszabadult
Magyarország, Arccal a vasút felé. Nem a közvetlen eszté- hozzákezdhetett tervei valóra váltásához.
részt vett az illegális
tikai hatásra törekedett, hanem ahogy Kora ifjúságától
még az 1943-ban megjelent Filmáru és mozgalomban, később partizánként fegyfilmművészet
című kis könyvében elkép- verrel harcolt a fasizmus ellen, s végül
mint a szovjet hadsereg propagandistája
zelte és programszerűen megfogalmazta:
éli meg a felszabadulást.
"a nem műtermi valóságot értelmező
Hogy élete így alakult, evidencia volt
film" -et igyekezett megvalósítani. Azon
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számára, ám rnindezt csupán "előéletének"
tekin tette.
Ekkor ismerkedett meg személyesen
Balázs Bélával is. Mellette tanított a főiskolán, s együtt szervezték meg az első
Filmtudományi Intézetet is.
Balázs Béla halálával Kertész Pál életében is lezárult egy szakasz, s ma már
azt is jól láthatjuk, hogy élete legaktívabb
periódusa volt ez, filmrendezőileg mindenesetre a legtermékenyebb.
Igazi, lelkesítő feladatokhoz az ötvenes
évek vége felé jutott ismét: A látható embert fordította magyarra, valamint A film
szellemé-nek néhány Iejezetét.
Ettől kezdődően nyugdíjba vonulásáig
az új Filmtudományi Intézet munkatársa.
Itt fordította Kracauer Caligaritól
Hitlerig című filmtörténeti-szociológiai
művét is (amely szavai szerint, Balázs Béla
műveinek hatásához
hasonló reveláció
volt számára), valamint az Intézet birtokában levő német nyelvű szakirodalom
feltárását
és annotációját
végezte. De
igazi örömmel itt is a rendezés töltötte
el: az elméleti kutatómunkát és az oktatás, illetve a filmművészeti
ismeretterj esztés feladatait sikerült összekötnie a
filmrendezéssel.
Különféle filmösszeállí tásoka t készí tett,
így a közönség körében is jól ismert és
népszerű A felejthetetlen
komikus, Kabos
Gyula című kisfilmet, illetve a Min nevettünk? című hosszabb összeállítást a magyar filmvígjáték történetéből. Módszertani kutatómunkáját
is néhány esetben
sikerült filmen - megírnia", így például

az Egy forgatókönyv
változatai-ban
a
Pépé le Moko és a Casbah című filmek
stíl uselemzését.
Hatvanegy éves korában vonult nyugdíjba - ismét teli tervekkel. Még néhány évvel ezelőtt, első nagy betegsége
után, amikor még úgy tűnt, hogy megbénul, elhatározta - megírja élettörténetét. Ezt vette elő most is, ez idő tájt
néhány kék fedelű iskolai irka hevert az
íróasztalán, címkéj én a felírással : "Emlékeim". Mi, nála sokkalta fiatalabb kollégái és barátai nagyon drukkoltunk ennek a memoárnak, hisz Kertész Pál "régi"
időknek, a magyar filmtörténet egyik legizgalmasabb korszakának volt tanúj a és
cselekvő résztvevője, de ezek a füzetek
aztán hamarosan
eltűntek, mert ismét
filmet forga tott, s ahányszor csak fölkerestük őt, hogy emlékei felől faggassuk
készülő filmjéről
beszélt lelkesen.
Amatőrként, ám önmagához következetesen : dokumentarista eszközökkel filmtrilógiát tervezett a mai fiatalságról. Szociológiaí aspektusú valóságelemzésre készült,
a fiatal nemzedék életérzését és helyzetét tervezte filmmel megragadni és föltárni. Talán számvetésnek szánta ezt a
trilógiát. Nem tudhatj uk, s ami talán még
ennél is súlyosabb ellenérv: nem készül t a halálára.
Egyszer ugyan mintha életét summázta
volna, amikor ezzel a Michelet-től vett
idézettel j ellemezte önmagá t:
"Gazdagon halok meg mindenképp, ha
nem is nagy művekben, legalább nagy
szándékokIban."
Sz. B.
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LÁTÓHATÁR

FILMEK,

DíJAK

TANULSÁGOK

Karlovy Vary-i jegyzetek
Minek nyugtalanítani
magunkat azzal a
kényes kérdéssel, hogy milyen kitekintés
nyílik egy fesztiválról a világ filmművészetére? Hiszen ha a Karlovy Vary-ban
felsorakoztatott
filmek
összbenyomását
szüröm le magamban, azt az idilli képet
kapom, hogy ezekben a filmekben a legemelkedettebb
emberi tuulajdonságok
a
legnemesebb erkölcsi normákkal vállvetve
ültek diadalt. Purgatórium volt ez már,
nem is filmfesztivál.
Persze talán még az sem lett volna baj,
ha valóban annyira megtisztulva jöttünk
volna ki a vetítések sötét jéből a napvilágra, amint azt 'ezek a filmek sugallták.
Csakhogy ma már, úgy gondolom, eléggé
kevesen szerethetik
az olyan filmeket,
amelyek glóriát fonnak az ember feje köré. Az emberség gondolata sokkal komolyabb dolog annál, semhogy a magát folyvást megvalósító jóság, hősiesség, elszántság és önmegtartóztatás
kellőképp reprezentálhatna. É's ezt azért hangsúlyozom,
mert a jóság és a hősiesség pártján állok.
A szóban forgó "glóriás" és erkölcsös filmek azonban a konvencionális ábrázolásmódok felé mutattak vissza, lelkesíteni és
példát állítani pedig csak azzal lehet, ami
ábrázolásban és gondolkozásban előre mutat.
Ez hát ennek a filmszemlénele az első

tanulsága: érdektelenné teszi magát az a
fesztivál, amely a túlélt tendenciáktól
nem tud szabadulni. Senki sem szabta
meg programként, de különös módon az
olyan filmek adtak itt egymásnak randevút, amelyek csak totális tablókban tudták magukat kifejezni. Szemre nem nélkülözték a legteljesebb alkotói erőbe dobást ; mindent
felölelő, szintézisteremtő
szándék munkált bennük.
Hogy van-e létjogosultságuk
az ilyen
filmeknek is, nem vitatom. De egy fesztiválon a minden vonatkozásban kész, befejezett és erkölcsi ítélkezésükben is minden próbát kiálló filmek nem képesek gondolatokat felkavaró, vitákat kiváltó légkört
teremteni. Márpedig egy fesztivál nemcsak a filmekért van, hanem a körülöttük
kialakuló gondolatáramlásért,
eszmefluktuációért is. Különböző külföldi filmeket
az otthoni mozikban is meg lehet nézni,
fesztiváIra összeseregleni ezért nemigen
érdemes. Itt egy nemzetközi méretekben
s mégis személyes közelségben kiformálódó
közvélemény-izgalmi
állapotnak kell
bekövetkeznie, éreznünk kell, hogy a filmek közvetlen kisugárzási körében élünk,
s amit a vetítőterem ben láttunk. az a
fesztivál egész szellemi közegében tovább
vibrál és folytatódik.
Következzék ezután néhány bizonyító

ret betöltő látványosságokhoz és érzelemszó ahhoz, amit a filmekről eddig felváfelfokozásokhoz vonzódik legjobban. Edzoltam. Talán a kiosztott díjak sorrenddigi legemlékezetesebb
munkái Az ifjú
jében. .. A Kes - Ken Loach rendező
gárda és a Csendes Don, e nagylélegzetű
Kristály Glóbusszal kitüntetett angol filmregényfe'dolgozások
erőteljes,
kielemje - a leginkább kivétel az eddigi általáfilmekké váltak keze
nosító megállapításaim alól. És ebben a zett, drámai hatású
alatt. A tóparton is erősen elbeszélő jelfilmben a csakugyan arra legérdemesebbet
tüntette ki nagydíj jal a zsüri. A Kes a szi- legű film, ebben is megőrizte Geraszimov bibliofilhajlamát;
a főszereplőnő
gorú és érzelmes angol realizmus szemléfűzött epizódsorozatok
letmódját viseli magán. Humora érdes és narrátorszövegére
a Bajkál-tól természetrajzát s a körülötte
rokonszenvesen kötekedő. Amikor Ken
Loadh az angol nevelési rendszert és a élő, tevékenykedő embereket és kapcsolafelfuvalkodott
pedagógusokat
kri tizálj a, taikat vonultat ják fel. Az említett főszehozzá kell tenni, nagyon telibetaláló, el- replőnő, Natalija Belohvosztyikova el is
nyerte a legjobb női alakítás dját. Főszemésen ironizáló vonásokkal, akkor érezni,
repet játszik benne a szovjet film nagy
hogy ki nem állhatja őket. És amilyen
színészegyénisége, Oleg Zsakov is.
együttérző gonddal követi, ábrázolja kaA másik fődíjat a bolgár Velo Radev
maszhőse
sorsának, jellemének alakulását,
abból szinte sugárzik, hogy mennyire a Fekete angyalok című filmje kapta. Radev az elmélyült rendezői teljesítményről
szívébe fogadta és szereti őt. Dickens tátanúskodó igen szép Baracktolvaj
megvolból felderengő napja és Osborne-ék
alkotója, most, a külsődleges eszközök
most már kissé kései indulatkavargása
használata közben, elvesztette önmagát. Ez
keveredik ebben a kesernyésen szívetmeaz ellenállási film eleget akar tenni az
lengető színes filmben. J ó film a Kes,
elhihetetlen kalandra, bravúrra éhes momozifilm, sikere lesz itthon is. A gyerekzilátogatói igényeknek, meg a patetikus
főszereplő tehetsége érzelemgazdag mimihőskultusznak is, és a kettő közé - fődíj
kájában, a színészi átélésre fogékony, képide, fődíj oda - csak igen csekély dózis
lékeny lényében, a legapróbb zökkenő
fért be abból, amit filmművészetnek hívnélküli természetességében
rejlik, s ami
nak.
abból kihozható volt, azt Ken Loach kiÁm szent nemcsak a fegyvert ragadó
aknázta.
Igaz, Ken Loach szeretetelvűségében is hősök köréből kerül ki. Volt ilyen a
van valami szent és rajongó hevület, de Szonda című lengyel filmben is, amely a
szocialista társadalom makroproblémáját
ezt józan és felnőtt humánumból fakadt
- az egyéni alkotó kezdeményezés, váltársadalombíráló éllel egyenlíti ki. A címlalkozás
és kockázat összeütközését a közadó Kes különben egy ragadozó madár,
ponti
terv
és irányítás merevségével, szifl. gyermekfőhős
hűséges, sorsában osztogorával
egy fiatal olaj mérnök mikrozó barátja. Mondták már fajtáját illetően
világának tükrében villant ja fel, részsólyomnak,
vércsének, egerésző ölyvnek.
leteiben sok eredetiséggel és invencióHogy végül is mi, Homoki Nagy István
val, egészében azonban már többször is
legyen a megmondIhatója. .. Legyen szalejátszott, kiismert, s még ehhez képest
bad megkockáztatnom, hogya
Négyszáz
is lekerekített és tompított szemlélettel.
csapás óta - pedig azt már tizenkét éve
[gy hát a néző azzal távozott, jó, hogy a
láttuk - jobb "kamasz és társada.lom"konfliktus ú film nemigen volt, habár a kitartás elnyerte jutalmát, csak nagyon
soká tartott. A Szonda a zsüri nagy küKes sem éri el annak megrendítő hatását.
lőndíj
át (már ilyen is van!) nyerte el, de
A fődíjak egyikét Szergej Geraszimov
a
versenyben
résztvevő másik lengyel
filmje nyerte, A tóparton. A szovjet filmfilm, A fekete
föld sója jobban megművészet nagytekintélyű mestere hű maérdemelte
volna a díjazást. Igaz, ez
radt magához. Tudvalevő, hogy ő a nagyutóbbi szintén az ellenállási, felkelési téformátumú, epikus ár.adású műveket szemakörhöz tartozó film, de minden heroreti filmvászonra tenni, s a nagy képte50

izálási törekvést nélkülöző hőse rokonszenvesnek és meggyőzőnek tűnt a fesztivál összképében.
A zsüri igazi melléfogása A Borie-ház
című francia filmhez kapcsolódik, mely
egy asszony szentté avatását próbálja művészileg celebrálni. Házasságtörési kísértés
és kísérlet tündérregénye
ez a film egy
apácakolostori rendfőnök erkölcsi magaslatán. Senki sem helyeselte volna, ha a film
maga díjat kap, de ha mégis, akkor már
inkább a szent asszony alakítója, Marie
Dubois, aki különben igen kitűnő színésznő; ám hogya legjobb férfi-alakítás díj ára
éppen a csábító
szándékú fiatalembert
alakító Mathieu Carriere-t tartották a legalkalmasabbnak,
az egyenesen érthetetlennek tűnt mindenki szemében. De talán ez a díj ösztönözni fogja ezt a derék
fiatal színészt, hogy megtanuljon a kamera előtt mozogni, beszélni, viselkedni.
A zsüri két különdíj ának jutalmazott ja
az Út Leninhez című NDK és a Gott mit
uns című olasz film. Az előbbi játékosan
fegyelmezett, éldképekbe oldott történelmi dokumentáció, az utóbbi - művészi
sorrendben valóban a fesztivál másodikharmadik legjobb alkotása - voltaképp
egy gondolatot, vagy ha úgy tetszik, tézist megtestesítő film arról, hogy a világháború végén, miként teszi a vak militarista szellem a szövetséges csapatok egy
kanadai parancsnokát, szubjektív szándéka ellenére is, a náci hadi-ideológia örökösévé, amikor hozzájárul, hogy a hadifogoly nácikatonák kivégezzék két szökevény társukat. Guiliano Mcntaldo, olasz
rendező eléggé szokatlan, kemény, célratörő, éles kontraszthatású
jelenet-felépítéseivel ha nem is új, de mindenesetre
egyéni látásvilágot helyezett a fesztivál
eléggé monoton színskálájára.
A második világháborút
idézte a Véres
történet című jugoszláv ifjúsági ellenállási és Az elítéltek vára című román film
is. Mozgalmasság, hatásvadászat, teatralitás és pátosz igyekszik bennük utat találni a közönség szívéhez.
A Fivérek című finn film ártalmatlan
köznapiságával, a Folyó híd nélkül című
japán film hosszadalmasságával
okozott

csendes unalmat. India és az Egyesült
Arab
Köztársaság
is
elküldte
üzenetét egy-egy szuperromantikus,
álszenvedélyes
filmmel. A vendéglátókat
A réztorony és a Megöltem Einstent, uraim
című filmek képviselték - középfokon,
bár az utóbbi sajátságosan groteszk tudományos fantasztikumával
sok mulattató
ötletet sütőget el, csak az egész együtt
nem robban eléggé.
Dél-Amerika
filmgyártása
is kivette
részét a fesztivál műsorában. A Szent a
karddal már-már a nyugati szuperprodukciók méreteit ostromló hősi argentin szabadságharc-krónika. A föld urai című brazil film sem volt kiemelkedő mozzanata a
Eesztiválnak. Ellenben A zöld fal című perui alkotás poátiku-an,
finoman, kifej ezően megoldott részleteivel egy még sokra
hivatott
nemzeti filmgyártás
névjegyét
tette le.
A magyar filmek - az Ítélet és az Arc
- fogadtatása nem igényel különösebb
beszámolót. Ismerjük erényeiket és hibáikat, és hogy nem kaptak számottevő díjat, mit sem von le szereplésük értékéből,
amelynek becsét az adja, hogy a fesztivál
filmjeinek jobbik feléhez tartoztak.
Most, hogy minden említésre
méltó
filmről szó esett, megvallhatom, sohasem
volt inyemre a tétre menő filmfesztivál,
ahol egy-egy film mennyIbemenetelét vagy
bukását jelentette az érdemmel-érdemtelenül kapott vagy nem kapott díj. Nem
nagyon tetszett a díjazások által felkavart atmoszféra. Most azonban határozottan idegesített, hogy noha volt tét, volt
verseny, volt zsűri, az eredmény alakulása mégsem váltott ki izgalmat, várakozást. Most már azt kívánom, vajha visszakaphatnák a díjak legalább egykori fedezetüket a soron következő Karlovy Vary-i
fesztiválokon.
Erős a bizodalmam, hogy az idei fesztivál levont tanulságaival számottevő befolyással lesz az elkövetkezendökre, melyeken majd alaposabb és igényesebb válogatás fogja megelőzni a filmek bebocsáttatását a világ filmművészetének
e már
nagy hagyományokra
visszatekintő fórumára.
Sas György
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PREMIER PLAN

A KORSZERŰ

HíRADÓFilM

FELADATAI

Nemrégiben a dokumentumfilm
mai helyzetével
és feladataival
foglalkozó nyilatkozatok és interjúk láttak napvilágot e hasábokon, ezúttal a híradófilm ügye kerül
hasonló szándékkal napirendre. Ahelyett, hogy túlságo,san is megszokott módon tanulmányíróknak
adnánk át az első szó jogát, úgy véltük, tanulságosabb
lesz, ha
első lépésként azokat szólaltatjuk meg e tárgykörben, akik vagy hivatásszerűen fog··
lalkoznak híradófilm-készítéssel,
vagy hivatásu/-choz tartozik a társadalom ilyen
irányú igényeinek, illetve az ilyen igények
kielégítésmódjának
vizsgálata,
tehát
filmrendező/wt,
'szociJológusoikat stb. A híradófilm problematikája nyilván hozzászolásra fog indítani más szakember/eket és érdeklődőket is; e megnyilatkozásoknak
természetesen készséggelladunk
helyt későbbi számainkban.
Borsodi Ervin rendező
- A mi munkánk
meglehetősen
periférikus, habár mi azzal indultunk,
amit Lenintől tanultunk:
a filmriporter
felvevőgéppel felszerelt
újságíró.
Számunkra
az
élet nyitott könyv, amiben minden pillanatban olyan események
találhatók,
amelyekből egy mozgó történelemkönyv
állhat össze.

- Ez a mozgó történelemkönyv
hitelesen
követi-e a történelem mai alakulását?
- Óriási mértékben.
Hogya
filmhíradó
mennyire
eleven történelem, azt egy frappáns példával
szeretném
megvilágítani.
Bokor László kollégám
elkészítette
az
1945-ben született című dokumentumfilmjét, amely az elmúlt 25 év történelmének
a filmhíradókból
összeállított
summázata.
Egy híradóriportban
Rákosit látjuk rend52

kívül
dinamikusan,
hallatlan
meggyőző
erővel
beszélni.
De ez a mai
politikai
konstellációban
igen
komikusan,
illetve
tragikomikus an hat. A film legmegrázóbb
jelenetsora
ez, mert annak
az embernek
- aki történetesen
ezeket a híradókat
készítette saját élményanyagát
kell revideálnia, - és ez az élmény, úgy érzem,
agyonnyom.
Mi ezzel a történelmi
görcscsel a lelkünkben
készítjük
a híradókat.
Ezért volna kár, ha megszűnne.
Hiszen
1945 óta a filmhíradó
rögzítette
leghitelesebben
ezt a csodálatos,
de néhol tragikus időszakot.
Úgy érzem, ez a műfaj
még sok mindent tudna mondani korunkról a későbbi korok emberei
számára.

- A filmhíradó elsődleges funkciója az
archiválás, a későbbi korok embereinek
szóló dokö~mcntumkészíté[J 'CJo~::c:?

- 50-100 év múlva egy-egy a napjainkban felavatott iskola vagy gyár híradóanyaga az archívum dobozaiból új életre
kelhet, megfelelő tálalásban és dialektikus
összefüggésben hallatlanul érdekes lehet
újkori történelmünk értékelése szempontjából.
- Meggyőződésem, például, hogy a Metró
felavatása olyan határkő gazdasági és
társadalmi életünk alakulásában, amelyet
idézni fognak és nyugodtan idézhetnek
is bizonyos idő múlva.
-

Mi a filmhíradó

társadalmi funkciója?

-

A filmhíradó egy adott eseménynek a
szerin t dinamikus, értékes
módon történő rögzítése. Sajnos, a legjobb riporter sem tud minden eseményből trouvaille-t csinálni, mert az ötletek
vagy jönnek, vagy nem jönnek. Tehetsége, embere és eseménye válogatja. És nekünk minden héten olyan eseményt kell
találnunk, amely felkelti a közönség érdeklődését. És ha ez nem sikerül, akkor
az ember rettenetesen letörik, feltéve, ha
szereti a munkáját. Ha meg nem érzi
hivatásának, akkor miért csinálja?
I ehetőségek

- A hímdó
rögzítés?

feladata

tehát az esemény-

- Amíg a TV-híradó nem közült nap
mint nap eseményeket, addig számunkra
volt kötelező az eseményrögzítés. De most,
hogy a TV-híradó elhalássza előlünk az
eseményeket, új utakat kell keresnünk.
Ez az új út: a magazinszerű szerkesztési
mód. Ez azt jelenti, hogy mint a képes
hetilapban, itt is színes riportok, glosszák,
esetleg novellák, drámai karcolatok és
természetesen sportesemények alkotják a
magazint. Azzal az egyszerű ténnyel, hogy
a híradó megörökíti a társadalmi eseményeket, bele is szól a társadalom életébe.
Nagyon szeretnénk, de nem mindig sikerül kritikai hangvételű riportokat készíteni. Olyan túlzásokat vagy éppen hiányosságokat, amilyenek az építőiparban
vannak, s amelyek bizonyos
szerveket
arra serkenthetnek, hogy segítsenek a hibákon. Egy példa. Tavaly megnyílt az
Auróra szálló a Balaton partján. Minden
nagyon szép volt, "was gut und teuer",

ahogy mondani szokták.. mindössze az
volt a hiba, hogy a prospektuson azt ígérték a külföldi látogatónak, hogy amint
kilépnek a szobából, máris a Balaton csillogó habjaiban fürödhetnek,
mert egy
"Sóhajok hídja" ível a száll ótól astrandig.
Ebből persze sajnos egy szó sem volt igaz.
A vendég csak rendkívül körülményesen
juthatott el a szállótól astrandig.
Bírálatunkat az illető igazgató nagyon a szívére vette. Mi megígértük, hogy ha a hidat felépítik, ismét eljövünk, és - hopp
"Szóvá tették, jóvá tettük", hogy egy laptársunk szellemes rovatcímét idézzem ezt is bemutatj uk nézőinknek. Amikor
egy háromnegyed év múlva megépítették
a hidacskát, azt mondták, hogy nem utolsósorban a mi riportunk ereje segítette
őket.
- Ilyen jellegű társadalomkritikában
a híradó társadalmi szerepét?
-

látja

Is, is.

- Milyen
még?

típusú

társadalomkritikában

- Például humorban. Humoros töltésű
anyagokra óriási szükség van. Törekszünk
arra, hogyahíradóban
is szerepeljen néhány groteszk jellegű eremény. Feladatunk még, hogy lelkesítsünk
is. Nem
mondom, hogy az lelkesíti az embereket,
hogy X. y. üzemben új módon varrják
a női fürdőruJhát, de meggyőződésem, hogy
például a legtöbb embert érzelmileg is
érintette ez a szép Metró.
- Véleménye
szerint változtatásra
rul-e a híradó koncepciáía?

szo-

- Sajnos nem mindig tudjuk megcsinálni
azt, amit szeretnénk.
-

Például?

- Nem szoktam megijedni a kérdésekLől, de itt nagyon óvatosnak kell lennem.
Például, ha olyan kérdést kezdenék feszegetni, hogy milyen
összefüggés van
egy új balatoni villa és az M. l-es műút
hiányosságai között, akkor ezzel rettenetes bajt hoznék magamra. Nagyon kell vigyázni az egyéni érzékenységre. Nem szabad megbántani senkit. Nagyon meg kell
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válogatni
a kritikai
szándékú
híradókat.
mert könnyen bumeránggá
válhatnak.
É'n
nem bumerángot
készítek,
hanem
filmhíradót.

-- Őszintének
híradókat?

és hitelese7-cnek

tart ja-e a

-- A híradókat
csinálják.
Én hiába veszem elő a rejtett kamerát,
és hiába megyek olyan felvevőgéppel,
amit nem lát
senki ezzel még készült el a híradó.
Sőt, még1haaz eseményeket
fülön tudjuk
is csípni, még akkor
sem biztos, hogy
százszázalékosari
a megfelelő
pillanatot
rögzítettük.
Egy biztos: megközelítően,
a
valódi helyett, az igazit tudjuk adni.

Fehéri Tamás rendező
Mit tart
funkciójának?

a

filmhíradó

társadalmi

- A híradót minden mozi játssza (s ez
még a kisfilmeknek
sem jut osztályrészül).
Ez az, ami meghatározza
készítői felelősségét, ami állandóan
gondolkodásra
késztet
bennünket:
mire használjuk
fel a rendelkezésünkre
álló tíz percet ? A TV híradó
megjelenése
óta, a napi információk
szolgáltatásán kívül, feladatunknak
tartjuk az
alkotók
személyes
elmélyedését
a fontos
témákban. A híradó szeretne az események
összefüggéseibe
is betekintést
nyújtani.
olyan relációkat
is bemutatni,
amelyek a
mindennapi
élet forgatagában
elvesznek a
néző elől. Ha a Parlament
ülést tart - példáulakkor mi is és a TV is készít híradót. Nekünk két percünk van, a TV híradónak esetleg egy .háromnegyed
órája is
lehet telerecording
szalagon;
borzalmasnak tartjuk, ha mi is ugyanazokat
a képeket adjuk, amelyeket
a TV már sugárzott. Követendő
kísérletképpen,
mi egyszer azt csináltuk,
hogy a költségvetési
tárgyalást
összefüggésbe
hoztuk egy család háztartásának
gondjaival. Azt próbáltuk bizonyítani,
hogy
a parlamentben
ugyanarról
vitatkoznak
a képviselők, amiről egy család tagjai vitatkozhatnak
a hónap elején.
Talán
egy
újszerűbb
társadalmi
funkció -amit
én személy szerint is nagy
örömmel szoktam művelni a társadal54

mi jelenségek
ellentmondásainak
feltárása és kritikai feldolgozása.
Csináltam például egy sorozatot a Fogyasztó védelmében címmel. Társadalmi
ellenőrök
segítségével ellenőriztük,
hogy a Kőzért-mérleg pontosan nulláról indul-e? Máskor pedig a tüzelőanyag-szállítást
követtük
a
teleptől egészen a tulajdonosig.
Legutóbb
Tisztaság, óh címmel a köztisztaságról,
az
utcán hagyott törmelékekről
és Sör és hab
címmel néhány
nyári sörkimérésről
készítettem
filmet, ahol
azt ellen őriz tük,
hogy egy korsóban mennyi a sör és menynyi a hab. Ilyen - egyébként nagyon népszerű műsorokkal
igyekszünk
olyan
társadalmi
hangulatot
elősegíteni,
amely
lehetetlenné
teszi a visszaéléseket.

- Ehhez hasonló jelenségek
bírálatában
látja a híradó társadalmi feladatát?
- Igen, mi viszonylag
elég gyorsan
jelenünk meg, és sok ember látja, amit kritizálunk.

- Véleménye
szerint mit képes kifejezni a híradó a magyar városok rendszeres
bemutatásával,
a gyárlátogatásokkal,
a
régi manufaktúrák
bemutatásával?
Feladatunknak
tartjuk,
hogy az ország bizonyos táj egységeit bemutassuk
a
közönségnek:
Magyarország
nem
csak
Budapestből
áll. Mi ezzel a hazaszeretet
és a helyes
nemzeti
érzés elmélyítését
szerétnénk
szolgálni.
Az emberek
büszkék arra, hogy Szegeden él egy bocskorkészítő, aki még ugyanolyan
munkafolyamattal készíti a bocskort,
mint a nagyapja, és ezt a külföldiek
is megescdálják. Ez az érzés kellemes
hangulatot
kelt a mindennapi
életben
és úgy hiszem, ez nagyon fontos.

- Milyen eszközöket használ még a híradó ennek a jóérzésnek a felkeltésére?
Például
a sportról
szóló híradásokat.
Itt nem csupán a beszámolás
lehetőségéről van szó, hanem a Ielassítás
technikajával
a
mozgás
olyan
harmoniában
tárul elénk, ami a sport iránti szimpátia
miatt
a szépérzéket
is befolyásolja,
mondjuk egy jó magyar győzelem alkalmával.

- Miben különbözik a mai magyar híradó az ötvenes évek híradójától?
- Formailag is, tartalmilag is különbözik az akkoritól. Formailag a híradók rövidebbek, tehát több témát dolgozhatunk
[el. Alig hozunk "szinkron riportot". Az
akkori helyzetnek megfelelően, nagyon sok
beszédet filmeztünk. Tartalmilag a különbség pedig az, ihogy ma nem annyira
a politikai eseményeket akarjuk megörökíteni, mint inkább azok tartalmi kivonatát. Ha például egy választási beszéd
bemutatása az esemény, akkor mi nem
a beszéd szövegét akarjuk filmre venni,
hanem azt, amiről a beszéd szól. Mondjuk, az előadó egy termelési szektor eredményeiről beszél, akkor mi a termelési
szektort mutatjuk, nem a beszélőt. A másik tartalmi különbség: a magazinszerű
szerkesztési mód. Ez azt jelenti, hogy mi
egyénien, szubjektíven dolgozzuk fel a
témákat. Az egyik legelső ilyen jellegű
riportot Bokor László készítette Az úrvezető címmel. Arról szólt, hogy egy "úrvezető" kimegy az utcára és mit tapasztal maga körül. Ilyen teljesen szabad téma azelőtt nem szerepelt a műsoron.
- Hitelesen adja-e vissza a mai magyar
társadalom helyzetét a híradó?
- A heti tízperces terjedelemben:
természetesen nem. De ha az évi 52 híradót
együtt vetítenénk, akkor már hiteles volna a képsor. Ha azonban kérdését úgy
érti, hogy .Jakkozunk" -e vagy sem, akkor elmondIhatom, hogy nem lakkozunk.
Azt csináljuk, amit jónak látunk. Azzal
a feltétellel, hogy mondandónkat képekkel lehessen kifejezni.

Gazdag
-

Gyula rendező

Mi a filmhíradó

funkciója?

- A filmthíradónak ma már nem lehet
semmiféle
Ihírszolgáltató,
információs
funkciója. A TV-híradó sokkal jobb lehetőségekkel rendelkezik a hír-típus ú információk továbbítására.
A filmhíradónak ma csak olyan szerepe lehet, hogy
események, társadalmi folyamatok ellen
vagy mellett állást foglal. Vagy lehet az

is, amit láthatunk a moziban: a társadalom valódi érdekeitől távol álló, az emberek érdekeit nem képviselő, képes magazin.
- A "képes magazin" információi milyen kapcsolatban állnak a néző életével,
érdekeivel?
- Úgy hiszem, semmilyen kapcsolatban
sincsenek. Az emberek létgondjait meghatározó kérdésekről nem szól a híradó.
- Gondolja, hogya
híradó közvetítésével az emberek többet tudhatnának meg
saját sorsuk alakulásáról, a társadalom
működésmódjáról ?
- Tévedés volna azt hinni, hogy a híradó feladata csupán a tudomásulvétel, a
megértés szolgálata. A társadalom életébe
való beleszólásra
buzdítás, az aktivitásra
ébresztés sokkal inkább célja kellene hogy
legyen a híradónak.
- Hol válik el az eseményközlés
tivitásra való felszólítástól ?
- Talán ez alkotói szemlélet
nem annyira az eseményektől,
kább az interpretációtól függ.

az akkérdése;
mint in-

- Ha az interpretáció kérdése, akkor véleménye szerint, a híradó alkotóinak
a
társadalomban
végbemenő
folyamatokat
úgy kell a nézőnek bemutatnia, hogy az
információkat "alulról felfelé továbbítja",
vagy pedig a társadalom irányítóinak döntéseit feladata "lefelé" tudatosítani?
- Egy életképes társadalomban az "alulról j övő" információk, a "fölülről jövő"
válaszokat kiváltva, valószínűleg együtt
áramlanak
a hír-adó vérkörében. mert
mindkettőre egyformán szükség van. Sajnos ma már erőszakot kellene elkövetni
az embereken, hogy a róluk szóló információkat igényeljék és megértsék. Persze
nem kisebb erőszakot követtek el rajtuk,
amikor a - magántulajdon fétisének élményére építve -, elhitették az emberekkel, hogy az új Renault-kocsi tulajdonságai érdekli őket elsősorban A szocialista társadalomnak éppen ezt a szemléletet kellene megváltoztatni
és nem
konzerválnia.
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Hegedűs
-

András

Mi a filmhíradó

szociológus
társadalmi

funkciója?

- A filmhíradó legfontosabb társadalmi
Eunkciója: a közvélemény formálása olyan
szituációkban,
amikor a közvéleménynek
komoly társadalom alakító ereje van. A
közvélemény növekvő szerepével együtt
alakulhat ki a filmhíradó szerepe is. A jó
híradó a társadalmilag elkötelezett híradó volna. Az apologetikus jellegű híradó
(például az ötvenes évek filmhíradója),
szintén
elkötelezett, csak mindig a már
elért állapolnak van elkötelezve, s nem
a mozgásnak, ezért bénítólag hat a társadalom mozgására. Véleményem szerin t
a mai híradóra az eseményrögzítés szándéka a jellemző, és bizonyos maradványai
az apo'ogetikus-propaganda jellegnek. Úgy
gondolom, nem az apologetikus
jellegű híradó az egyetlen alternatívája
a
híradókészítésnek. A jelenlegi híradót fel
lehetne váltani egy másik alternatívával
is, amelyik jobban megfelelne a szocialista társadalom érdekeinek. Ez az elkötelezett híradó részint meríthetne a húszas évek szovjet rhíradóinak tapasztalataiból, részint a publicisztikus-szociológikus
kisfilm ek kérdésfeltevő módjából. Ha nem
is lehet megvalósítani azt, hogya közönség minden rétege érdeklődjön a társadalom ügyei iránt, legalább azt kellene
megvalósítani, hogy a társadalmi mondanivalójú nagyfilmek előtt, ezt a másik
fajta híradó-modellt vetítsék. Ha ez a másik híradó-típus létrejönne, vigyázni kellene arra, nehogy a különböző szakigazgatási apparátusok önpropagandája legyen, hanem a szakigazgatás feletti társadalmi ellenőrzést szolgálja.

Konrád

György-

író, szociológus

A tömegközlés híradóit
és hírfogyasztóit
intézményesített félreértések kötik össze.
A hírszerkesztők föltehetőleg úgy vélik, hogy
1. a világ végtelen számu eseménye közül az állami élet, a nagy szervezetek rítusainak kitüntetett
fontossága van, melyekhez a nem ritualizált tények és ese56

mények közül köznapi létünkből csupán
a kedélyes furcsaságok sorakozhatnak;
2. a hír méltóságára
a nyitott és eldöntetlen folyama tok és kérdések nem tarthatnak jogot, csupán a lezárt tények és
eldöntött
intézkedések,
olyasmi,
amit
elég ha tudomásul veszünk, gondolkozni,
változtatni már nem kell rajta;
3. a befogadót csupán az időszerű, napi
érvényű, újságként iható hír (létezésünk
legavulékonyabb állománya) érdekli;
4. a közölt hírek bősége és változatossága fordított arányban áll értelmezésük,
jelentéstartalmuk
mértékével, s e dilemmában a bőség és a változatosság követelményéé az elsőbbség.
Hírfogyasztóként
még nevetségesebb
tévedések részese vagyok, mindinkább
azt hiszem, hogy az engem körülfogó társadalomban csupa olyan dolog történik,
aminek történnie kell, hogy az események napról napra igazolják azt a mitologikus modellt, melyben - kisebb működési zavarokat leszámítva - minden a
helyén áll, s a kiváló szerkezet hatásfokát csak emberi gyöngeségek mérsékelik.
Kellemes biztonságérzetemet
fokozhat ja,
hogy az együttműködésnek, összhangnak,
abevált
szabályoknak, ésszerű intézményeknek ezen az övezetén kívül, távoli
országokban és földrészeken mennyi erőszak, válság és szerencsétlenség teszi elviselhetetlenül nyugtalanítóváa
létezést.
Ott a konfliktus, itt a béke, - szerencse fiai vagyunk.
Némi biztatás, hogy tévedéseink akár gyárt juk, akár nézzük a hírt - nem
éppen kőkemények, s nem mentesítenek a
kölcsönös rossz lelkiismerettől. Mi lenne,
ha, mondjuk, holnaptól igyekeznénk minél kevésbé beugratni, tudni nem érdemes dolgokkal fárasztani egymást?
Mi lenne, ha a híradósok arra a felismerésre jutnának, hogy egy nagykövet
beiktatása, egy emlékmű megkoszorúzása,
egy díszszázad felsorakozása s az előtte
való séta nem hír, semmivel sem inkább
az, minthogy
bármelyik
polgártársunk
munkából hazajövet megvacsorázik, családjával beszélget, házastársával szeretkezik. Egy beszéd is csak akkor az, ha okos,
ha buta, minek figyeljünk rá, értelmes

ember is van elég, hallgassuk inkább őket.
Számomra hír minden
esemény,
amely
sorsomat
érdemlegesen
alakítja,
akár
örülök neki, akár nem, amin elgondolkozva jobban megértem
világunkat,
aminek
újdonsága
kultúránk
számára
is tartós
nyereség. A szervezetek
és közösségek
életéből pedig minden
fontosabb
kérdés,
amelyet lehet így is, úgy is eldönteni,
emellett ez szól, amellett az, érvek és ellenérvek
ismeretében,
tanakodhatnék
rajta, hogy vajon egyetértek-e
a döntéssel vagy sem, hogy ami eddig nem volt,
s mára lett -erőmű,
székház, ilyen vagy
olyan lakás, jogszabály,
kitüntetés,
bírói
ítélet, költségvetési
terv, új technológia,
szociálpolitikai
intézkedés,
árváltozás,
kinevezés, lemondás, városrendezés,
tanügyi
reform stb. - létében jó-e nekem, értéke immel összhangban
áll-e. S még szebb
lenne, ha eljutnánk
oda, hogy ne csak
utólag minősíthessük
mindazt ami történt,
de kellő tájékoztatás
után szólhatnánk
is
netán bele, vállalhatnánk
is érte felelősséget, hogya
politika
a közösségre
tartozó
ügyek
eldöntésének
játékszabályokkal
intézményesített
szervezete
hozzánk fűződő viszonyában
gyökeresen
különbözzék
az időjárástól,
amelyért
természete
szerint
akár
esik az eső,
akár süt a nap, örülhetünk
vagy mérgelődhetünk
nem lehetünk
felelősek.
Olyan híreket igényelnék
tehát, amelyek
társadalmunk
alanyaként
világunkhoz
hozzákötnek,
amelyek
a tétlen
fogyasztóból előhívnák
egy demokratikus
közösség állampolgárát,
egy időben
önmagát
alakító kultúra
föltételesen
autonóm termelőjét
és elsajátítóját.
Kultúrtörténeti
furcsaságként
szívesen mosolyognék
mai
híradóinkon,
amelyekből
nem tudom meg
pontosan hogyan
éltünk,
de megállapíthatnám, hogyan képzelegtünk
- rnitológiánkat gyanútlanul
kicsúfolva
önmagunkról.

Márkus György

filozófus

- Mit tart a filmhíradó
tulajdonságának?

legjellemzőbb

- Az egydimenziósságot.
Egy,
múltban látott példán szerétném

a közelérzékel-

tetni, hogy mire gondolok. A "Külföld"
feliratot
három esemény követte.
1. Angol dokkmunkások
sztrájkja. 2. Vadméhek
tenyésztése
Szovjet-Baskíriában.
3. Külőnleges
autó.
Aki
nem
tudja,
mi
az angol
dokkmunkás ok sztrájkja,
az
nem
lát mást, mint veszteglő
hajókat,
amelyekről
azt állít ják, hogy nem lesznek kirakva.
A szovjet-baskíriai
vadméhek látványa
már összehasonlíthatatlanul
izgalmasabb,
mint a veszteglő hajók képe.
A két tényt a ihíradó teljesen egy szintre
nivellálja. Az értékmegállapításnak,
súlyozásnak
semmiféle
lehetősége
nincsen.
Nyilvánvaló,
hogy annak a nézőnek, aki
tud differenciálni
az angol dokkmunkássztrájk és a szovjet-baskíriai
vadméh tenyésztés között, semmi t nem mond a híradó, (legfeljebb
még nem hallott a szovjet-ibaskíriai
vadméhekről,
de talán most
is elmulaszthatta
volna). De az emberek
nagyobb része számára, akik nem olvastak a dokkmunkás-sztrájkról,
a híradó a
;;ztrájkota
vadméhtenyésztés
szintjére
szállítja
le. Ez a tagolatlanság
teljesen
elfogadhatatlan
szemléletet
eredményez. A
híradó
eseményeit
az kapcsolja
össze,
hogy mindegyik
egy faktum
a világból.
Ha történetesen
lett volna egy képsor a
vietnami háborúból, az is egy szintre került volna a szovjet-baskíriai
vadméh tenyésztéssel.
A híradó egyszerre
akar híreket is közölni, érdeklődést
is kielégíteni,
"különleges
csemegéket"
is adni. A híradó talán még dezorientálóbb,
mint az
újság, ahol az olvasó tudhatja,
hol van
a külpolitika
és a sport, mit jelent a nyomatékosabb
és hangsúly talan abb cím különbsége.
- Szükségét látná-e, hogy a jelenlegi
filmhíradó
helyett társaiLalomkritikusabb
filmhíradó
tájékoztasson
a történelem
alakulásról és a magyar társadalom gondjairól?
- Ha a kérdést így teszi fel, akkor tagadó választ kell adnom. Két okból is. Az
egyik ok az, hogy a 'híradó kell a közönségnek. Talán még ennek a rossz híradónak is van minimális kulturális
funkciója.
Legalábbis
annyi, hogy az emberek
el
tudják képzelni:
szűkebb környezetükön
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kívül más is van a világon. Kicsit más
távlatot kínál, mint amiben élnek. Amerikában például, a TV-híradónak nem jelentéktelen szerepe volt a vietnami háború elleni tiltakozás katalizálásában.
A
brutális gyilkosságok láthatóak lettek az
emberek lakásában. Az amerikaiak előtt
(akiknek földjén néhány emberöltő óta
nem volt háború), megelevenedtek a halott újságszövegek. Még azok a manipulált tudósítások is fel tudták kelteni az
emberek ellenérzését. Nálunk, a közönség
igényli a híradót, - tehát nem szabad
megszün tetni.
A másik ok az, hogya kérdésben jelzett "társadalomkritikus"
igény a közönség előtt nem mint a híradó feladata jelenik meg, hanem mint a kisfilmeké. A
fontos ma inkább az volna, hogy az égető
társadalmi kérdéseket felvető és állásfoglalásra késztető kisfilmeknek intézményesített fóruma legyen. Nem a híradót kell
átalakítani
ilyen fórumokká, hanem a
híradó mellett van rájuk szükség.
A társadalomkritikus
híradó - mivel
mint híradó szükségszerűen lakonikus csak ott lehet valóban hatásos, ahol az
emberekben már él a társadalmi problémák iránti érdeklődés, s rendelkeznek az
általános háttérről szóló információk egy
bizonyos elemi szint jével. De ma csak a
problémákat
részletező kisfilmek indíthatják meg azt a folyamatot, amit Mills
a "társadalmi képzelőerő" kialakításának
nevezett, hogy az emberek saját bajaikat
a társadaloméval kössék össze. Egy stagnáns társadalomban az érdeklődés felkeltésével kell ezt a folyamatot elkezdeni. A
jelen szituációban legfeljebb arra lehet az
embereket rábírni, hogy "odanézzenek" a
eseményekre, s azután majd megtanuljanak látni is.

Mihályfi László
-

Mi a véleménye

a filmhíradóról?

- A filmhíradó jelenleg látszatinformációkat tartalmaz:
az üzemlátogatások,

diplomáciai aktusok a közönség előtt már
a persziflálás szintjén
ismert tények. Az
emberek kívülről
tudják
a híradókat,
mégis
hétről hétre
levetitik
előttük
ugyanazt klisét. Ezeknek a tényközleseknek információ-értékük
nincs is, hiszen
a háttérben munkál ó erővonalakról, a tények mögöttes tartalmáról nem tud meg
semmit a néző.
-

Mi a filmhíradó

társadalmi funkciója?

- Ma, úgy látom, az, hogy a néző alkalmazkodjon a tényekhez. A híradó protokolláris eseményeket vetít, amihez nincs
mit hozzáfűznie a nézőnek. Ül, látja, tudomásul veszi. Így a híradó a társadalommal szembeni közömbösítést rendszeresíti.
Nem mintha kétségbe vonnám azoknak a
képességét, akik készítik a híradókat, de
egy ország lakosságának informálása, a
hetenkénti "musz" feladatok teljesítésével
nem érhet véget. Nyilvánvaló, hogy ezt a
szakmát nem lehet szociológusok, a társadalomtudományok
művelői nélkül csinálni. A társadalom kutatóinak bevonásával, komplex társadalomismereti fórummá
kellene a híradónak átalakulnia.
Ez az
átalakulás előfeltétele annak, hogy a híradó műfaji keretében a nézőt valóban érdeklő publicisztikus kisfilmeket mutassanak, olyan témákat érintsenek, amelyekben saját szituációjára ismerhet: munkaviszonyaira, lakáshelyzetére,
reális perspektíváira. A közlés szándéka, valamilyen
előjele nélkül nem lehet híradót készíteni. A közlés világnézete, tendenciája nélkül nincs mit közölni, enélkül nem jön
létre a közlés. Véleményem szerint, a híradónak kapcsolatban kellene lenni szociológiai vizsgálatokkal. Az anyagokat
ne
csak szűkkörű társadalomtudományi
értesítőkben tegyék közre, hanem a híradó
útján szélesebb társadalmi rétegekhez is
juttassák el. A híradó dolgozza fel a társadalom változásait, s prezentálja az állampolgároknak. Így az emberek szinkronban lehetnének történelmükkel,
és nem
zsöllyéből néznék sorsuk alakulását.
(kenedi)
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ELLENVÉLEMÉNY

Egy "elveszett"

kezdeményezés

A magyar film legújabb korszakának
eredményeit felmérő dokumentum-összeállítás
(Filmkultúra 1970/3) többet nyújt, mint a dokumentumok
összessége. Szinte megdöbben az olvasó: milyen
széles fronton, a társadalmi és a művészeti élet
milyen rengeteg hadszínterén
bontakozott ki az
a .k!üzdelem, amely végül is megteremtette
az új
magyar filmet. S az összeállítás arra is fényt
derít, hogy ez a harc nem ,a "magyar glóbuszon" folyik. Nem: a világot mind teljesebben
ábrázoló filmművészeti megújulás - mint maga
a "hetedik művészet", - nem ismer országhatárokat. Ezért is érzem szerencsésnek,
hogy az
összeállításban
külön fejezetek foglalkoznak az
inspiráló hatásokkal,
a francia új hullámmal
vagy a lengyel
filmiskolával,
Wajda
művészetével.
A ,,!különszám" mai szemmel tekint vissza
az elmúlt
tíz évre. Filmművészetünk
társadalmi felelősségérzetét,
közéletiségét,
az új magyar filmnek tehát legfontosabb jellegzetességét
hangsúlyozza,
ezt világítja
meg erős fénnyel.
S ez a "mai szem" azt is jelenti, hogy ~ dokumentum-anyag
nem elsősorban időrendi követelmények szerint rendeződött egésszé. S azt
is jelenti, hogy kiben-kiben
bizonyos hiányérzetek támadhatnak.
Hadd számolja be a magameiról.
Az összeállításból
kimaradt
a magyar animációs ,film. Sajnálatosnak
érzem ezt, hiszen
Macskássy +Várnai,
Nepp, Jankovícs Marcell és
mások eredményeit
igazán nem kell szégyellnünk. Reisenbüohler
Sándor A nap és a hold
elrablásá-.ról
pedig szerintem
feltétlenül
meg

kellett volna emlékezni,
akár a Filmkul túracikk rövidített
reprodukálásával.
De térjünk vissza a játékfilmek
világába, s
egyenesen a legujabb magyar film kezdeteihez,
a 60-as évek elejéhez. S nézzünk egy pillanatig ne mai, hanem "akkori"
szemmel. Azt
hiszem nem mondok újat azzal, hogy ezekben
az éveleben a Megszállottak,
az Elveszett
paradicsom
meg az Oldás és kötés keltette a legnagyobb várakozást.
Jól emlékszem, az akkor
induló Egyetemi Sziripad-i premier
előtti bemutatókon s vitákon milyen izgalom forrt körülöttük.
Úgy éreztük,
ezek a filmek jelzik,
hogy valami mozdulni fog.
Mai szemmel persze átrendeződik kissé a korszak. S jól tudom, hogy a Filmkultúra
összeállítása nem elsősorban korkép akar lenni, hanem inkább előrevivő, lökést adó, új küzdelemre késztő "napiparancs"
(hiszen a legtöbb
katonai
napiparancs
sem utasításokat,
hanem
helyzetjelentést
tartalmaz). Magam is helyesnek
tartom
tehát, hogy nem az időrend, nem a
szürke kroriológiaí dokumentumanyag
uralkodik
el. Csakhogy valamiről
le kell mondani így.
Hogy egy távoli hasonlatot
hozzak, csupán a
földgömb adja vissza híven planétánk
képét,
a "földabroszok"
már nem. S ha az egyik térképészeti eljárás
a kontinensek
arányait
torzítja, a másik a kontinensele formáját. A "magyC1- film huszonöt évé"-t bemutatni,
legalább
ekkora vállalkozás.
S visszatérve
1962-re, kitö.rülhetetlenül
bennem maradt,
mennyit
vitatkoztunk,
már-már
hajba kapva az Elveszett
paradicsom
alkalma59

val. A vita hevében ez is elhangzott:
"Mint
amilyen
nagy esemény
volt a Megszállottak
,az új tartalom
kivívásában,
olyan nagy esemény ez a film az új formanyelvért
folyó
küzdelemben."
Bólogattunk
hiszen a filmvizsgálatban ma sem lehet elkerülni, hogy valamit
jól megvilágítandó
p ill ana tokig ugyan, de kűlön tárgyaljuk
a tartalmat
és a formát.
S
akkor pláne valóban úgy tűnt, hogy az Elveszett
paradi.csom
párja
a Megszállottak-nak,
ezzel a két filmmel
meredeken
fölívelő ösvényre csap a magyar film. S ott volt harmadikként
az Oldás és kötés, mely így, "mai
szemmel" is mennyi rokonvonás t mutat az Elveszett

paradicsom-mal!

Igen, a kilátó vagy emelkedő tetejéről
igazabb ul látjuk a tájat, a felkapaszkodót
mégis
arról faggat juk, milyen volt az út. Az út, melynek során nagyobb siker olyan kaptatót
megmászni, mely a tetőről tán nem is látszik. Ma,
akilátóból
szernlélődve tudjuk: a jancsói életmű kibomlott, a jancsói téma, rnűvészí rögeszme
kiváló művek sorát létrehozva
már rég nem
ösvény, hanem járható
út. Makk Károly fejlődése nem volt ilyen egyértelmű.
De az öszszeállításnak
ezt a hiányosságát
észre kell venni, hiszen egy visszapillantás
nemcsak esztétikai
felmérés: a történelmi
(filmtörténeti)
hangsúly
sem hiányozhat
belőle.
Sőt, úgy érzem, az Elveszett paradicsom
ügye
további
tanulságokkal
szolgálhat,
Köztudott,
hogy az új magyar film társadalmi elkötelezettségével vívta ki sikerét mind itthon, mind külföldön. Hősöket teremtett,
akik nem akarnak
tétlenek maradmi. Hogy Csurka Istvántól
kölcsönözzük a hasonlatot, a magyar film csillagjóslást végez, nem pedig tenyérjóslást,
Sok nyugati esztéta irigy nosztalgiával
tekint filmművészetünkre, rnert társad '110m-elemzésében a mi
alkotásaink
felülmúljáJk az ő filmjeiket.
Ilyen
szemlélettel
írt például
U. Gregór
az Almodozások

korá-ról.

Valóban: a Megszállottak
keltette várakozást
egyre inkább
kielégítik
filmjeink,
s közhely
számba megy ma már, hogya
társadalmi
cselekvés igénylése, a nem-belenyugvó
hősök felkutatása
és ábrázolása, a kétségekkel
teli továbbküzdés
problémái,
mind-mind
mélyen és
sokszínűen megtalálhatók
bennük.
De úgy érzem, nem teljesedett
a második
várakozás, az Oldás és kötés meg az Elveszett
paradicsom
jelezte
lehetőségek
kibomlása.
A
"magánéleti
szf'éra" árnyaltabb
festése, az emberi psziché
fontos rezdüléseinek
meglátásameghallása.
"Ráng idegeinkben
a múlt síkos
hala" írja József Attila, s mínt az összeállítás "A múlt tehertételei"
c. fejezete jelzi,
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élő és súlyos probléma ez. A le nem küzdött
múlt azonban nemcsak
az emberekben
megbúvó "balos" vagy "jobbos" nézeteket
jelenti,
nemcsak társadalmunknak
a szecialista demokráciáért
folyó harcában
jelentkező
káros
és
visszahúzó erőket. Mert ezt - sokadszor hangsúlyozzuk - merészen, sőt relatív erővel, a felfedezés
robbanó
hatásával
tudja
bemutatni
Iilmművészetünk,
elég, ha csak a Nyár a hegyen hőseinek vitájára
gondolunk.
De az embereknek
nemcsak a gondolkodására, nemcsak
az értelmi
szférára,
nemcsak
a
tudatára
rakódik le a múlt, hanem érzelmi viIágukra, vegetatív
idegrendszerükre,
sőt, vállaljuk csak a szót, tudatalattijukra
is. Ennek
feltárásával,
úgy érzem, még rniridig adós az
új magyar film. Ismét példát szerotnék hozni,
egyik legkedvesebb
film-élményem
példáját, az
Almodozások
korá-ét.
Milyen frisseséggel,
milyen éleslátású
bátor hanggal, s egy-két jelenetben milyen mélyen tudta "sokkolni"
a nézőt, s képekké varázsolni a társadalomba
való
beilleszkedés, a szakemberré, a "zoon politikon"ná, társadalmi
lénnyé válás nehéz problematikáját. Film született itt, művészet. Am ki nem
ijedt rá, hogy a másik oldal, a szerelem,
a
barátság,
az érzelmek, a nem "Iközéleti" életdarabok
művészi megjelenítése
mennyire
halványabb volt. Bizony naivnak, romantikusnak,
gyerekesnek, itt-ott művészilcg éretlennek
éreztük. S persze, hogy igaza van Ulrich Gregor
ünneplő kritikájának,
ami a társadalmi
érzékenységet és érettséget illeti. De hogy teljessé
kerekedj en a kép, úgy hiszem, alélekrajzban,
ott Szabó István tehetsége
többre lenne elegendő.
S kínálkozik
a sok közül
még egy példa, a
Falak-é,
s szovjet párjáé, a Kortársaink-é.
Milyen zaklató volt, milyen termékenyítő
vihart
keltett a Falak "közéleti" vonala, s milyen elnagyolt,
épp csak jelzésszerűen
megoldott
a
belső világ, a Latinovits
és Drahota,
meg a
Gábor Miklós és Tóth Judit által megformált
hősök emberi kapcsolatai.
A Kortársaink,
ha
másban nem is, de ebben gazdagabbnak
bizonyult.
S most még kiélezettebben
összegezni szeretném.
Úgy érzem, a féloldalúság
veszélye
ólálkodik a magyar film körül, az a veszély,
hogy "féllkarú óriássá"
válik. Éppen ezért hiányolom, hogy az új magyar film legújabb korszakának kezdeteinél
a Filmkultúra
rendkívül
gazdag-anyagú
összeállítása
megfeledkezett
az
Oldás és kötés, de főleg az Elveszett
paradicsom kiemelt, hangsúlyozott
bemutatásáról,
út!örő jelentőségük
hangosszavú
hirdetéséről.
Bikácsy Gergely

Viridiana vagy az "elidegenedett"

jóság

1961-ben huszonöt évi tá:vollét után Luis Bunuel
újra hazájában,
spanyol földön rendezte a Viridianá-t.
Újra a különösről,
a látszólag
írracionálisról:
az emberi
ösztönök
világáról
készített filmet, hogy ,feltárja a mélyükön szunyny adó, egymástól
elválaszthatatlan
nemes
és
szennyes indulatokat,
melyek az élet váratlan
pillanataiban
felszínre törnek. Bunuel ezeket a
pillanatokat
kutatja.
Érzelmek,
indulatok,
ösztönök
és eltorzult
szándékok
rejtélyes
birodalmának
csillagkép ét
festi: az ismeretlent,
az irracionálist.
Az irracionális pedig arra csábít, hogy megértsük, magyarázzuk
rejtélyeit;
összefüggéseket
találjunk
a szövevényes
csillagképben:
racionális
magyarázatát keressük
az irracionálisnaIk.
Vajon aniért választ
Bunuel ismét különleges történetet?
Miért fogadja el a rendkívüli,
az irracionális
kihlvását?
Míért
éppen a rejtélyes, az ismeretlen
szöveté ben fedezi fel és
formálja meg a társadalmi
és pszichológiai vonatkozásban
törvényszerű t - a hitelest?
Jó és rossz összefüggéseíről,
ellentétéről
és
azonosságáról
szól a Viridiana,
a szokottnál
is
egyszerűbben.
Különös emberi sors áll a középpontjában:
egy fiatal novicia története,
aki
a Ioatclikus egyház ralain kívül kerülve
nem
képes beilleszkedni
a világi életbe. Viri diana
a szigorú rendű, erkölcsű, szűk és zárt - éppen ezért védett - közösségből lép a nem kevésbé szigorú,
de alapvetően
más törvényeknek engedelmeskedő
valóságos
életbe. Sorsa
határeset,
rnely általános
igazságok
megfogalmazását kínálja. Bunuel azonban nem hirdet téziseket, sem a hitről, sem az egyházról, keresztényi jóságról,
öncsaló képmutatásról,
nemességről és emberi gyarlóságról.
Tézist nem hirdet semmiről. A Viridiana azokra a ritka kristályokra
emlékeztet,
amelyek
sima egyszerűségükben
tökéletes
felületükJkel
önnön szépségüket sugározzák
és következtetni
engednek
a
nagyobb,
hasonlatos
egészre.
Szerkezete
kristályszerkezet:
gazdag jelentést.artalma,
tiszta, áttetsző formába rendeződik.
A tévedésből,
,felszínes
ítéletből
fakadó
és
ezért célját tévesztő jóság minden lényeges esemény indítéka.
A történet
melyet a rendező maga írt a klasszikus
drámák
szabályai szerint bonyolódik. Az események
nem ismernek
kitérőt,
szoros
láncszemekhez
hasonlóan kapcsolódnak
egymáshoz.
A feszültség
soha nem enged.
Menjünk
végig a soron:
Nagybátyja
hazahívja
a kolostorból
Viridiánát. A jóságos apácafőnöknő
megengedi,
hogy

a felszentelés
előtt álló szép és fiatal novicia
hazatérjen
Don Jairne-hez,
aki bár éveken át
nem törődött
vele, most visszavonulása
előtt
látni kívánja.
A váratlan
és szokatlan
engedély végig nem gondolt jószándékból
ered, és
így szükségképpen
a tragédia
oka lesz. Viridiana
szépsége
felkelti
nagybátyja
szerivedélyét. A lány ezt nem ismeri fel és jóságosan
enged egy szokatlan kívánságnak:
a kolostorba
való visszatérésének
előest jén felölti nagynénje
esküvői ruháját.
Jámbor
engedelmessége
naiv
tudatlanságból
fakad, és mert értelmetlen
és
céltalan,
egyúttal
hamis. Engedékenysége
kétértelművé
válik, Don Jaime
félreérti.
Házassági ajánlata
elől Viridiana kétségbeesetten
menekülne a rkolostol'ba. Don Jaime öngyilkos lesz.
A vétség, amelyet Viridiana
elkövetett,
jóvátehetetlen, az út, amelyen elindult
visszafelé
járhatatlan.
Az értelmetlen
jóság így lesz közvetlen oka a tragédiának.
Viridiana
nem jut el a felismeréshez.
Hite
szerint
mindaz,
ami
történt,
akaratán
kívül
esett meg. Nem akar
tudomást
venni arról,
hogya
történtek
őt sem hagyták
érintetlenül.
Bunuel
árnyaltan
érzékelteti
azt a bonyolult
psziohológiai
folyamatot,
amely során a valósággal való találkozás
Viridianát
alakítja.
Először .a természettel
találkozik,
mely meglepi,
csodálatba
ejti, majd magától
értetődő
brutális egyszerűségével
zavarba hozza a lányt. Zavartan és értetlenül
áll az előtt az emberi kapcsolat előtt is, mely szépségére, nőiességére
és ezen keresztül
ugyancsak
a természet
törvényeire
figyeLmezteti.
A vele történtekből
csupán annyit ért meg,
hogy többé nem fogadja be a számára egyedül
védelmet nyújtó közösség,
nem térhet vissza a
rendbe. Azonban elkötelezte
már magát a keresztény
jóságnak.
A nagybátyjától
örökbe kapott birtokon
az adakozás
és a kegyelet
jegyében kíván élni. Puritán alázatban, bűnhődésre készen. Az apácafőnöknő
szígorú
"miért"jére nem tud válaszolni.
Ezzel elszakad
a közösséghez fűződő utolsó szál is. Így zárul a
film első, dramaturgiailag
önmagában
is egységes komplexuma.
Az örökül
kapott
birtokrészen
maga
köré
gyűjti a környék istápolásra szoruló szegényeit.
Iszonyú tábora ez ,a lelki és testi nyomorultaknak: vakok, nyomorék ok, koldusok és koldussá szegénvedett
prostituáltak
- közöttük is legmagányosabb
a még általuk is kitaszított
leprás - valamennyien
részesei Viridiana krisztusi
alázatú jóságának.
A birtok másik részén Jorge, Viridiana
mos61

toha unokaöccse
él Mindenben
ellentéte
a
lánynak. Ö az elöregedett birtok korszerűsítésébe kezd és rnegrnosolyogja a szentséges szép
szomszédot. Jorge nagy emberi indulatokra képtelen hétköznapi
ember. Viridiana
pedig látszólag hidegségében,
nyugalmában
is indulatokkal teli. Úgy válik az önfeláldozás, a kegyesség, a jótékonykodás
és
alamizsnaosztás
szernélyiségét átható szenvedéllyé, ahogyan Don
Jaimé
szenvedélyévé
lett a lány iránti vonzalom. Jorge szemében Viridiaina - önmaga és
a világ előtt - csak tetszeleg a filantróp jóságban. Látja a pózt. Józan, túlságosan is praktikus életszemlélete, mellyel az e világi örömöknek él, híján van mindenfajta
emelkedettségnek, nélkülözi Viridiana
szenvedélyének
méltoságát.
Bunuel rokonszenve és szánalrna egyarán t és
egyszerre szól mindkettőjüknek.
A történet dramaturgiai
csúcspontja
iszonytató jelenetsor: a szegények bacchanáliája.
Egy
este nyornorékok, vakok és koldusok magukra
maradnak a házban, birtokukba
veszik az eddig számukra tiltott termeket. Az ebédlő hatalmas asztala körül ülnek lakomát. Az utolsó
vacsorát idéző képen Krisztus
helyét a vak
koldus bitorolja. Az egyik fékevesztettebb
tobzódást és pusztítást a halott Don Jaime kedves
lernezének. Mozart Requemjének
Sanctusa kíséri. Az orgiának a tulajdonosok
váratlan hazatérése vet véget. Két nyomorult
megkötözi
Jorgét, akinek az utolsó pillianatban
sikerül
rnegakadályoznia, hogy erőszakot kövessenek el
Viridianán.
Az értelmes cselekvésre képtelen jóság így
fullad pusztításba,
mocsokba, erőszak ba.
Erre a kudarcra - úgy tűnik - nincs feloldás. A film epilogusa - utolsó dramaturgiai
komplexurn a - Jorge, a szolgáló
lány, Ramona
és Viri diana hármas együttéléset
sejtető zárókép is már legfeljebb
újabb emberi kudarcok
sorozatának kezdete.
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Viridiana útja melyet Hiindel Allelujája,
Mozart Requiemjének dallamai és a film utolsó
jelenetének hivalkodó rock and roll zenéje kísér egy élettől idegen szemlélet zsákutcája.
Ez a szemlelet védtelenné tesz az élet irracionális buktatóival
szemben. Szándékában
hiába
tisztességes, hiába segítőkész ; a környező világot lényegében nem ismeri, ezért a kínzó problémákat csak átmenetileg tudja orvosoIni. Megoldás helyett - a maga számára is - csupán
a megoldás illúzióját adja. Kegyes segítőkészsége végül is ártalmas, mert a megoldás illúziója csupán elfedi a változatlanul
meglevő
bajokat. Viridiana segíteni kíván a nyomorúságon, szegénységen:
jótékonykodását
azonban
a segítségre szorulók maguk sem becsülik önmagát áltat ja azzal, .hogy jóságos. Annyit tud
csak tenni, hogy megalázza őket.
Jorge újító reformjai sem érnek többet Viridiana jóságánál,
egy szemernyivel sem. Ezek is
csupán üres látszatmegoldások
egy omladozó
kastély átmeneti tatarozására.
A film az emberi
magatartások
rnélyebb
rétegeibe világít. Azokba a rétegekbe.
amelyekben
a cselekedetek
felszínen
érzékelhető
hatása a visszájára fordul: igy a kegyes, ám
naiv jóság, a megfontolatlan
engedékenység tragédiák sorozatába. Bunuel itt is az ösztönök
irracionális
világát kutatja. A gyökerekig hatol, ahol jó és rossz határai már elmosódnak:
egyszerre van jelen a torz és a nemes. Kegyetlenül,
brutális
őszinteséggel.
Gondolatai
nyugtalanságot és szorongást keltenek - mélyről fakadó nyugtalanságot.
Egyszer így nyilatkozott: "Csak a társadalom
jelentős részére jellemző szorongás, szomorúság válthat ki a nézőben részvétet, mert abban
a magáéra ismer." A Viridiana nézőjében cseIf kvésre kényszerítő
nyugtalanság
és szorongás
ébred.
Ember Marianne

KÖNYVEK

A dokumentarizmus

esztétikája'"

A film viszonylag rövid, de eseményekben gazdag művészi evoluciójának útján újabb és újabb
alkotó irányzatok kikristályosodás ának lehetünk
tanúi. Macseret recenziónk tárgyát képező könyvében egy ilyen új, napjairrkban is formálódó
filmművészeti
irányzat esztétikáját
, vázolja fel,
amit az ábrázolási mód, a kifejező eszközök sajátos rendszerré
szerveződése jelez, s amelyet
a szerző a "dokumentalitás
esztétikájának"
nevez. Az új filmművészeti
irányzat
elnevezése
talán nem a legszerencsésebb. A tanulmányból
egyértelműen kitűnik, hogy a dokumentális hűségre, tárgyi hitelességre építő m ű v é s z i Jatékfilmről
van szó, s nem pedig a dokumentumfilmről.
A szerző azokat az új jelenségeket méri fel,
amelyek első könyvének megírása óta bontakoztak ki, szerveződtek önálló alkotói irányzat tá a
filmművészetben.
A könyv úttörő
értékű vállalkozás. A legfrissebb művészi jelenségeknél - megfelelő történeti distancia hiányában - míndíg fennállhat
az elsietett, eléggé meg nem alapozott esztétikai általánosítás kockázata. Macseret tanulmánya hozzásegít bennünket
azoknak a lényeges
jelenségeknek - s ami még fontosabb: f o l y am a to k n a k - az átgondolásához, megér téséhez,
melyek korun k művészetében
végbe mennek.
Nem kisebb dologra vállalkozik, mint elméletileg összefoglalni, feltérképezni
a filmművészetben jelentkező legújabb törekvéseket, rend-
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A. Macseret: Realnoszty mira na ekrane.
Moszkva "Iszkusztvo". 1968. 310. old.

szert ríámozní ki azokból, letapogatni a változás
főbb erővonalait. A kutatási nézőpont is újszerű,
mível a művészi irányzat problémája általános
esztétikai
vonatkozásaiban
sincs megbízhatóan
kidolgozva. A Szovjetunióban
csupán az 50-es
évek közepétől vetődött fel komolyan a művészi irányzatok, kifejezési formák, stílusok sokfélesége lehetőségének
kérdése. S még ezután
is tetemes időnek kellett eltelni, míg a fenti
tény konstatálásától
a konkrét kutatásokig eljutottak. Éppen ezért Macseret e1méleti fejtegetései sok helyen általános esztétikai értékűek is.
A művészi filmekben jelentkező dokumentális
jelleg kidomborítása
nem mai keletű. (Gondoljunk a 20-as évek szovjet némafilmjére; Vertov,
Eizenstein korabeli filmjeire, vagy az olasz neoreal izmus és a francia új hullám legkiválóbb
alkotásaira.)
Napjaink filmművészetében
pedig
különös
intenzitással bontakozik ki az. ábrázolt
életanyag.
a valóságos forrnák
rnínél
kevesebb
alkotói beavatkozással
történő tükrözésének törekvése; számos kiváló rendező alapvető művészi princípiuma ez.
De mi t is ért pontosabban Macseret a "dokumentalitás" esztétikaján ? Az olyan jellegű filmábrázolás elméleti összefoglalását, ahol a művészi kép megalkotásánál
a film szerzői a valóság bemutatásával
elsősorban magát a valóságot használják fel, nem az "átalakítás",
hanem a művészi "átvitel" módszerét alkalmazva.
A valóság képi tükrözésének
a filmművészetben is különböző
módjai lehetnek. Lehet "újraalakítással felidézni", felhasználva
a színészi
alakítást, maszkot, kelléket, világítástechnikát,
a
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kamera adta különböző lehetőségeket. De lehetséges a valóság előzetes beavatkozás,
megformálás nélküli "átvitele" a vászonra, megőrizve
annak eredeti szépségét (vagy egyéb esztétikai
értékeit), melynek megvan a maga vonzása és
előnye.
Az első fejezetben Macseret
kifejti, hogy a
művészi dokumentalitásra
való törekvés magából a film tükrözési formájának sajátosságaiból
ered, " ... csupán a film sajátossága
az a kivételes művészi adottság, hogy a valóságot magának a valóságnak a segítségével ábrázolja, s
ennek következtében
érjen el csalhatatlan
vaIódiságot, meggyőző és hatásos művészi igazságot." (lD. old.) Majd más helyen így folytatja
ugyanezt a gondolatot: "A világ átformált rnűvészí képe és a valóságos világ egyetlen műalkotásba
való egyesítésének lehetősége a film
specifikurnának lényeges oldalát jelzi." (15. old.)
Nem jelent-e a művészetnek és a valóságnak
ez az erős közeledése naturalizmust? - mint a!hogy
ezt a Macseret által is bírált néhány koncepció
feltételezi. A szerző meggyőző en fejti ki, hogy
a valóság a vásznon a maga természetét,
hitelességet megőrizve a sajátos formanyelvi eszközök segítségével egyben túl is mutat önmagán, művészi képpé válik.
A "dokumentalitás
esztétikája"
olyan szerves
művészi rendszer, mely kihat az irányzathoz
tartozó filmek teljes szerkezetére :
ábrázolási
módjára, felépítésére, a színészi alakításra és kifejező eszközeire egyaránt. "Ez a rendszer viszszahat a film minden oldalára és alkotó elemére, egységes stílust kölcsönözve azoknak. Teljesen világos, hogy ilyen hatás alatt áll a téma,
a cselekmény, a bonyodalom, a kompozíció."írja a szerző, s állítását gazdag példaanyaggal
támasztja
alá. Ami pedig ezeknek a filmeknek a szerkezetét illeti, "művészi stílusuk alapjává a megismerési funkció válik." (130. old.)
Ezek után felmerül a mű központi kérdése:
helyes-e a Macseret által ajánlott út, elvezet-e
bennünket azoknak a valódi törvényszerűségeknek a feltárásához, melyek korunk művészetét
jellemzik?
Meg kell említeni, hogy Macséret
könyvét e probléma vizsgálatában
számos kísérlet előzte meg. A művészi irányzat domin ánsaként szerepelt a téma, a rnűfaj, "bizonyos stilisztikai azonosságok", sőt még a folklórhoz való
viszony is, s ezeket a nézeteket a szerző bírálja metafizikus, vulgáris jellegük miatt. Veiük állítja szembe saját elképzelését. Ezek szerint egy művészi irányzat fundamentuma
csak
egy meghatározott
esztétikai
rendszer
lehet,
melyet számos egymáshoz kapcsolódó és kölcsönösen feltételezett komponens hoz létre, melyek
összessége belsőleg egységes művészi struktúrát
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alkot.

S ezt nem lehet meghatározni
bizonyos
jegyek felületes
számbavételével.
hanem
csak sokoldalú eszmei-műveszi
elemzés segítségéve!.

külső

A dokumentalitás
esztétikájára
jellemző alapvető tipológiai jegyeket az író a következőkben
határozza meg:
1. Törekvés az élet anyagának tökéletes vaiödiságára.
2. A művészi "átvitel"
elsődlegessége az "újraalakítással"
szemben. 3. A színész
lelki alkatának az ábrázolt alakhoz való közelsége, valamint a nem hivatásos színész szabad
alkalmazása
az élet valóságát maximális közeledéssel kifejező színészi alakítás érdekében. 4. A
hangsúly eltolódása a puszta cselekményességről
az olyan alak-rendszerre,
mely a témához a
szerző gondolatait
kivetítve
kapcsolódik. 5. A
szokablan kollíziókról való lemondás a közönséges szituációk j'avára. 6. Nem annyira a tettek, mint inkább a viselkedésre irányuló figyelem. 7. "Nem végígmondottság",
melyet a nézők
alkotó részvétele egészít ki. 8. Lassabb ritmusú
cselekményvezetés.
9. "felerősített"
ábrázolhatóság. (200-201. old.)
Macseret hangsúlyozza, hogya
felsorolt tipológiai jegyek semmi esetre sem önkényesen kiválasztott jelenségek gyűjteménye, hanem szerves egész, nyomon követhető rendszer. Rámutat
viszont ana is, hogy mínt a művészetben
általában, itt sem lezárt, mozdulatlan rendszerrel
van dolgunk, hanem olyan mozgékony, dinamikus alakzattal, melyben az egyes sajátosságok a
legkülönbözőbb
arányban
és kapcsolódásban
vesznek részt.
A határok minden mozgékonysága ellenére a
művészetben
mégis léteznek
bizonyos "vízválasztók", s csupán ezek segítségével lehetséges
az egyes irányzatok
megkülönböztetése.
Macseret szerint fontos helyet foglalnak el a művészi irányzatokat
és műfajokat
szétválasztó
sajátosságok
között a "képzeletszerű
formákhoz
való fordulás mértéke
és azok sajátos ábrázolási típusai". (210. old.)
Következésképp
a művészet és a valóság küIönbözősége
lesz az alapja annak, hogy hogyan
viszonyul egymáshoz a művészi képzeletszerűség, a műfaj és az alkotói irányzat.
Pontosabban:
"a dokumentalitás
esztétikáján
alapuló művészi irányzat jellemzője, hogy törekszik a fenti különbség
teljes hiányának
illúzióját létrehozni".
(221. old.)
Végül is Macseret arra a helyes következtetésre jut, hogy formai szempontból a képzeletszerűség típusainak sokfélesége és azok különböző mértéke az egyes művészeti irányzatok elkülönülésének kiindulópontja.

Ezek után teljes joggal merül fel az a kérdés, miért jelennek meg, vagy tűnnek el egyes
művészi irányzatok. Mivel lehet magyarázni azok
evolúcióját, virágzását vagyelhalását?
A kielégítő válasszal Macseret adósunk marad, s ez a
tanulmány
legkomolyabb
fogyatékossága.
Mert
bizonyára itt is van valamiféle törvényszerűség,
amelyet semmiképp nem lehet csupán a formai
jegyek változásai ból levezetni. A művészi irányzatok. lényegének
feltárásában
elengedhetetlen
egy másik komporiensnek abeható
analízise: a
valóság hatása a művészetre. Gondoljunk
csak
a neorealizmus
hanyatlására,
amely akkor következett be, míkor f.llrnjejk már nem tudtak
választ, megoldást adni a felmerülő társadalmi
problémákra.
A teljes pontosság kedvéért meg
kell említeni, hogy a 20-as évek nagy szovjet némafilm korszakának
művészi irányzatait
elemezve
Macseret
utal arra a történelmitársadalmi
igényre, mely lényegében az alapot
jelentette.
Ahogy azonban a máshoz közeledik,
a valóság művészetet alakító hatása fokozatosan
kiesik Vizsgálódásának
szemszögéből.
Így egy
igen lényeges és sokat ígérő vizsgálatl aspektus

elhagyásával
a tanulmányeszmeileg,
elméletileg is szegényebb lett.
A dokumentarízrnushoz
való vonzódás napjaink művészetében széles körben elterjedt művészi elv, mely a legtöbb művészeti ágban egyértelműen
jelentkezik.
Természetesen
az egyes
országokban
más-más
szociális
igény hívja
életre. Lehet az a hazug, zsongító művészi ábrázolás, tudati manipuláció elől való menekülés,
a tények, a valóság önmagáért
beszélő világába. Más oldalról viszont lehet napjaink természeti, társadalmi
jelenségei, a tárgyak, vagy
emberi kapcsolatok, a múlt és a távlatok olyan
új és szokatlan
arcának
felfedezése, mely az
emberek
páratlan
érdeklődését
és csodálatát
váltja ki, s melyet
nem pótolhat a leggazdagabb művészi fantázia sem.
Macser etnek
tökéletesen
igaza van, amikor
rámutat arra, hogy a mai filmművésze.ti
irányzatok kíkrrstályosodásának
lehetősége magában a
film természetében
rejlik. De ez a lehetőség
csak
akkor
realizálódik,
ha
a valóságban
éppen
i 1y e n
jellegű
.művészí
kutatásra
irányuló igény jelentkezik.
Vincze Lajos

A nő mítosza a filmtörténetben
A film mint komplex társadalmi
jelenség kűlönösen a második világháború
óta - Európában az 1950-es évektől kezdve - vonja magára
a szakmán kívüli tudósok, szociológusok, közgazdászok. nyelvészek sub. tudományos érdeklődését. Egyebek közt éppen sajátos
mítosz-teremtő ereje az, amely tömegbefolyása
folytán
- ennek sokfelé ágazó következményeivel
együtt
- komoly tanulságokat
ígér a társadalmi
foIyamatokat vizsgáló szakember számára.
E vizsgálat az egyszerű leírástól a társadalmi
okok szakszerű feltárásáig
- sokféle megközelítésben, változó szinteken végezhető el: az alábbiakban néhány olyan könyv főbb megállapításait sorakoztat juk fel, mely a filmnek a különféle nő-mítoszok kialakulásában
játszott szerepét érinti.
Mindenekelőtt
Jacques Siclier francia filmkriLikus könyvét (Jacques Siclier: Le my the de la
femme dan s le cinéma americain. Paris, 1956.
Les Editions du Cerf. - A nő mítosza az amerikai filmben) kell említenünk,
amely az egyik
legkorábbi e témába vágó kísérlet, bár a szerző
a tulajdonképpeni
szociológiaí
feladatot megkerüli, az analízist a puszta történeti leírás helyettesíti. Célja nyilvánvalóan
inkább a vonatkozó anyag élvezetes előadása, s e tekintetben
sikeres rnű, mivel úgyszólván a kaland regény
izgalm ával és olvasmányosságávaI
idézi fel a
film elmúlt negyven esztendejének
történetét,

kiaknázatlanul
hagyva szocíológiaí
megfigyelések lehetőségeit.
Ami mármost
a kiindulópontokat
illeti, az
Európában született, de Amerikában
nagykorúsított film mítoszai tükrözik azokat a rendkívüli
gazdasági-társadalmi
körülményeket,
melyek
a
századforduló
utáni évtizedekben
Amerikát
jellemezték. Hasonlóan ahhoz, ahogy az első szovjet filmek mítoszai is magukon viselik a rendkívüli idők jegyeit. Nyilvánvaló
azonban, hogy
Amerikában
- ahol az európathoz
hasonlítva
jelentősen fiatalabb, kialakulatlanabb
kulturális
tradíció vette körül az új művészetet - lényegesen eltérő feltételek mellett jöhettek létre a
filrn mítoszaí. Sajnos Siclier itt sem ad konkrét
választ arra a kérdésre: közelebbről mi is tette
lehetővé az amerikai filmben a nő mítoszának
kialakulását.
Magának a mítosz fogalmának
a
pontosabb körülírása is hiányzik, ami pedig elengedhetetlen
lenne. A szocial-antropológiai
kutatás a mítosz-fogalmat
mint emberi magatartási modellt jellemzi, s ez egyaránt alkalmazható az archaikus mítoszra, valamint a modern
film mítoszaira.
Siclier elemzései szerint a nő mítosza az amerikai filmben Greta Garbóval kezdődött, aki a
húszas évek álmodozó nőalakjait, álmaink aszszonyát szernélyesítette
meg, akinek csupán a
külseje számít. Garbó mítoszának
titka abban
rejlik, hogy arca sosem árult el érzelmeket, és
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minden férfi azt olvasta ki belőle, amit akart.
Mítoszával a szerelmes, titokzatos magánéletű nő
típusát alkották meg.
A közönség azonban hamarosan más nő-típusokat igényelt. Megszületett a "rossz nő" mítosza, akivel magas rnűvészi fokon legelőször Joseph Sternberg Kék angyal című filmjében találkoztunk Marlene Dietrich alakjában. Dietrich
mindenben Garbó ellentétének
bizonyult. Cseppet sem idealizált nőalak, nem légies, a legelemibb ösztönöket ébreszti fel. Garbó és Dietrich
után az amerikai nők filmbeli megjelenítői minden egyénítest
nélkülöző
társadalmi
típusok
lesznek, mint Joan Crawford, a szép, az imádott átlag amerikai nő, és Jean Harlow, a kis
gépírólány,
aki ideális titkárnő, titokban tartott
szerető, az amerikai mi dinette álmainak
megtestesítője.
Mint Siclier állítja, az Elfújta
a szél az első
film, mely kétségbe vonta, hogy a nőket az
amerikai társadalomban
kivételes helyzet illeti
meg. A hang, mely ebből a műből kicseng, egyre
több "nőellenes" filmből érezhető ki. A nő mítoszának szétzúzásában
tevékeny
részt vállalt
Orson Welles is az Aranypolgár
című filmjével, amelyben felfedezte, hogy az amerikai nő
egyik típusa nem keres mást a házasságban,
mint biztos csekkszámlát,
és azt, hogy másokon legális keretek
között uralkodhasson.
Az
amerikai társadalomra jellemző matriarchátus, az
anyaság mítoszának
lerombolására
pedig Tíz
kicsi róka című filmjével
William Wyler vállalkozott.
Ezek a jelenségek azonban már a film demítizáló funkciójára mutatnak.
1941-ben viszont, amikor Amerika belépett a
háborúba, s a távoli harctereken, kontinenseken
küzdő katonák "lelki egészségének" megőrzéséhez ideálokra, álmokra volt szükség, a nő-mítosz
is új formát öltött: a "pin-up girl"-ét. (pin-up
= Ieltűzní ; utalás arra, hogy az újságokban talált nőalakokat a katonák kivágták és szekrény ük ajtajára
szegezték Iel.) A pin-up girl melynek legjelentősebb
megszemélyesítője
Rita
Haywort volt - propaganda-fegyverként
szolgált. Használatát
magasabb kör ökből gondosan
ellenőrizték, sőt irányították.
Ugyanekkor
született a kegyetlen, hidegen számító nő mítosza,
amelyet főként a bűnügyi filmek alkalmaztak.
A háború utáni nézetekben beállott változásról tanúskodik többek között a Gilda (rendezője
Charles Vidor), mely a házasság alapjának tekintett szexuális harmónia mítoszát szedi szét
elemeire. E mítosz elutasítása
nagymértékben
példázza az erkölcsökben,
a társadalmi
magatartásban bekövetkezett
változásokat.
Chaplin is hozzájárul a nőalakok demítizálá-
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sának folyamatához.
A filmjeiben
látott s az
amerikai közvéleményben
hangadó szerepet játszó virágos kalapú, fonnyadt
vénlányok
minden kisvárosban megtalálhatók.
Erkölcsileg terrorizálnak mindenkit, Iigákat
szerveznek, beleavatkoznak
az emberek magánéletébe,
élvezik
a botrányokat.
Chaplin, akinek egész pályafutását végig kíséri az ellenük folytatott
harc,
lVíonsieur Verdoux-jában
karikírozza ki őket.
Érdekes .mindezzel összevetni Siclier egy másik könyvének (Jacques Siclier: La femme dan s
le cinérna trancaís, Paris, 1957. Les Editions du
Cerf. - A nő a francia filmben.) megállapítását,
mely szerint a francia
filmművészetben
nem
született meg a nő mítosza. Mégpedig
azért,
mert Franciaországban,
a nagy forradalom elvei
alapján, ha lassan is, de elfogadott ténnyé vált
a nemek egyenjogúsága,
A francia film csak
annyiban tekintette tárgyának a nők problémáit,
amennyiben azok találkoztak a társadalom egyéb
kérdés eivel. És bár története során kialakult néhány nőtípus, ezek azonban távolról sem töltöttek be olyan szerepet, mint az amerikai film
mítizál t nőalakjai.
Az 1930-as évek filmjeinek fiatal, tiszta lányalakját (Danielle Darieux) jellemzi, hogy szi nte
légüres térben mozog, valós társadalmi
háttér
nélkül. Vele szemben a prostituált
olyan jellemző társadalmi
típus jelképe, aki a francia
film minden szakaszában
jelen van, átalakulása, jellemének változása hol a film individualizálásáról, hol társadalmi vá válásáról tanúskodik.
A francia filmben Brigitte Bardot megjelenésével születik az első mítizált alak. A francia
filmipar struktúrája,
a francia társadalom
fejlettségének foka, a tőke koncentrációja
a filmiparban, és nem utolsósorban
a francia kultúra monumentalitása
- e kultúra egyik legsajátosabb
jellemzője éppen az, hogy minden
jelenséget demítizál azaz minden, a filmet
érintő és befolyásoló társadalmi
és gazdasági
jelenség eltért az Amerikában
tapasztaltaktól.
A filmiparban
bekövetkezett
gyökeres változásokról éppen Brigitte Bardot és a sztárkultusz
megjelenése tanúskodik.
Siclier-vel ellentétben Edgar Morin, a szociológia hivatásszerű
művelője,
a sztárokról
írt
könyvének (Edgár
Morin: Les stars Paris, é. n.
Les Editions du Seuil. A sztárok) értékét
éppen elemzéseinek lényegi g hatoló jellegében
találhat juk meg. Morin Rouch-sal közösen készített Egy nyár krónikája
címmel cinérna-vérité filmet, melyben a szociológusok sok erénye szemlátomást gazdagítja a művet.
A filmművészet megszületésével
új hőstípusok
jelentkeznek. A mítoszok kikristályosodása
arra

az időszakra esik íraj Morin amikor a
filmben a sztárok jelentősebb szerepet kapnak.
A sztárt a film fedezte fel, mégis furcsa
módon - viszonylag csak későn kapott döntő
szerepet a filmben. 1913-14-re tehetjük a sztárrendszer születését, 1919-ben pedig már a filmgyártás középpontjába
kerül, fénykora azonban
1920-1932 között érkezik el. 1932 után a filmművészetben változás következik be. A filmek
összetettebbek,
realista
igényűek lesznek, ami
kihatással van a sztár-rendszerre
is.
A filmművészet ilyen irányú fejlődése a nézőközönség összetételének
megváltozásából
fakad. A társadalom minden osztálya, minden rétege moziba járt már ekkor. A tematikai változatossága különféle igények kielégítését célozta. A film fejlődését erősen befolyásolta a nézök képzeletének clpolgáriasodása.
A realizmus
igénye, a pszichológizáló
hajlam mind ezt jelezte.
A sztár-rendszer
a kapitalizmus
egyik intézményesített,
speciális
létesítménye.
Fejlődése
párhuzamos a filmiparban fokozatosan növekvő
tőkekoncentrációval.
A két jelenség kölcsönösen hatott egymásra.
A sztárnak ára van, mely a kereslet-kínálat
törvényeinek
megfelelően
alakul. Bachlin
(P.
Bachlí n: Historie éconornique du cinéma, Paris,
1947, La Nouvelle Edition. - A film gazdaságtörténete.) még ennél is tovább megy, mikor
azt állítja, hogy már a sztár életmódja is árucikk. Nemcsak a reklám alanya ő, de tárgya
is, cigaretta, kölnivíz, szappan stb., kelendőségliket népszerűsége varázserejének
köszönhetik.
A sztár sokoldalú áru, személyének, magánéletének,
sőt Iel'kivilágának
is hasznot hajtó
ereje van. A fejlett fokot elért kapitalista gazdaság árutípusa : tömegfogyasztásra
készül. Rendelkezik mindazokkal az erényekkel, melyekkel
a világpiac más, közkedvelt, sorozatgyártásban
készülő árúcikke.
a rágógumi, a hűtőszekrény
stb. Népszerűsítését a legnagyobb tömegtájékoztatási eszközök biztosítják. A Wall Street-en kizárólag erre a célra létesített intézményekben

naponta jegyzik a sztárok árfolyamát. A sztár
is, az arany is eggyé vált a t,őke fogalmával.
A sztárkultusz
alapja az, hogy minden film
az azonosulás lehetőséget
kínálja nézőinek. Az
azonosulás jelenségével kapcsolatban Morin két
típust különböztet
meg. Az első. a kivetíféses
azonosulás, mely az ellenkező
nemű szerelmi
partenerre
irányul, míg a második típusba amely ma jóval elterjedtebb,
mint az első a filmbeli alteregóval való azonosulás sorolható.
Filmbeli alteregónk velünk azonos nemű és korú.
Túl a gazdasági okokon, a sztárt az egyén szükségérzete hozta létre. Az elvágyódásból, a mindennapi éle szürkesége elől való rnenekülés igényéből született.
Korunk isteneket megillető rajongással
veszi
körül a sztárokat. Olyannyira,
hogy a tömegkultúra hősei és csillagai ma külőn
Olymposzt
alkotnak - írja Leo Lowenthal (Litterature,
Popular Culture, and Society, 1961. Prentice Hall,
Inc. Englewood Cliffs, New Jersey ~ Irodalom,
tömegkultúra
és társadalom.)
A tömegtájékoztatási
eszközök alakították
ki
azt a nyelvet, mely lehetővé teszi, hogy valakiből sztárt csináljanak.
A sztár a moziban
született,
a filmipar
saját szükségleteí
kielégítésére használta. Hamarosan
azonban átlépte
a stúdiók
kapuit, és a fejlődő tőmegkőzlési
eszközök révén korunk
egyik jellegzetes
társadalmi jelenségévé vált.
Befolyásuk túlnő a filmszínházakon.
Hozzájárulnak a nyugati társadalom szerelmi kultúráj ának. szerelemről alkotott felfogásának terjesztéséhez. Milliók öltözködnek, fésülködnek, viselkednek úgy, ahogy a sztárok. Már 1929-ben Herbert Blumer megjegyezte, hogy a nézők átveszik a sztárok eretikával telt mozdulatait, úgy
isznak, cigarettáznak,
csókolóznak, ahogy ők.
A film kifejezési eszközeinek fejlődése szempontjából a sztár megszületése nem volt szükségszerű,
azonban elősegítette létrejöttét. A kapitalista gazdasági rendszer, napjaink mítológtateremtő és mitológiára
vágyakozó
társadalma
azonban előre sejtették megszületését,
Szilágyi

Gábor
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Az olasz film válsága
Meglehet, hogyafilmvilágon
mindenütt
végigseprő
válság
végül
áldásnak
bizonyul
az
olasz
filmművészet
számára.
Mert ha túlzás is talán a Sunday Times Magazine-nak
az a
megállapítása,
hogy az MGM
(azaz Hollywood) sorsa egyetlen
ember, Antonioni kezében van,
tény, hogyafilmgyárak
kénytelenek voltak fölfedezni a művészfilmet, és tudomásul venni,
hogy a közönség többséget
alkotó fiatalok a filmektől
eszmei moridanivalót
várnak. S ha az
Easy Rider-t nem is lehet megismételni, mégis megpróbálják.
A válság egyik tanulsága s ezt Róma is megtanulta
-,
hogy egy filmnek nem kell feltétlenül tíz, vagy éppen húszmillió
dollárba
kerülnie.
Az
MGM új, James Aubrey nevével jelzett irányvonalának
elsőként két "olasz" filmterv esett
áldozatul.
Annyiban
"olasz",
hogy producerük
Carlo Ponti
lett volna (Malraux: A Man's
Fate Egy férfi sorsa -,
s
egy Hong Kong-i témájú, Szardíniában forgatandó szuperprodukció). Az MGM ugyan sokat
köszönhet Pontinak gondeljunk csak a Zsivágó és a Na68

világsikerére
-, de változnak az idők és a szelek. Ezeket a California felől fúvó hideg szeleket érzi már Dino de
Laurentiis is, bár ő előrelátóbb
volt, mint Ponti, s már évekkel ezelőtt igyekezett rábeszélni
a színészeket
és rendezőket,
hogy
mérsékeljék
képtelen
anyagi igényeiket
(igaz: nem
sok sikerrel, hisz érvként
azt
szegezték
ellene,
hogy ezt a
presztizsük sínylené
meg). Laurentiis javarészt
amerikai
pénzen, sőt, szovjet rubelen még
elkészítette
kolosszális
Waterloo-ját,
de kénytelen volt
bezárni a Dino-cittá stúdiót, saját filmgyárát. Most arra igyekszik rávenni az olasz kormányt,
hogy vegye át a stúdiót,
és
használja azt a Mussolini idején épült
Cine-Cittá
helyett
(amely szintén deficites). A kormánynak
azonban más gondja
is van, s így Laurentiis azzal a
gondolattal
foglalkozik, hogy a
filmgyárat
elektronikai
gyárrá
alakítja át, s erről japán tőkésekkel tárgyal.
De az olaszok mindezek ellenére mégis készítenek filmeket. És az amerikaiak, ha nem
is a korábbi
méretekben,
de
gyítás

hajlandók
e filmeket finanszírozni feltéve,
ha
olcsók.
Francesco Rosi is amerikai támogatást keresett világháborús
témájú pacifista
filmjéhez,
az
Uomini
Contra-hoz,
de végül
szővetlőezetí
alapon
készítette
el,
mégpedig
Jugoszláviában,
ahol olcsó volt a forgatás. És
sztárszerepre
sem Warren Beattyt szerződtette,
hanem
Mark
Freohette-et,
a Zabriskie
Point
fiatal főszereplőjét. A másik főszerepet
Gian Maria
Volonté
játssza,
Olaszország
legjobb
filmszínésze, aki azonban csak
olyan
filmszerepeket
vállal,
amelyeket politikailag
érdekesnek tart. Ez a szövetkezeti finanszírozási
forma Rosi példája nyomán kezd általános gyakorlattá válni.
Ez persze kockázatot
jelent.
Tavaly
például
két húszegynéhány éves filmrendező
aratott kirobbanó sikert, Faenza és
Sampieri,
de Faenza második
filmje katasztrofális
bukás volt,
Sampieri
viszont
a második
filmjével, a Curoi di Mammá-val,
sőt a harmadikkal,
a Grazie
Ziá-val
is tisztes sikert aratott,
és ugyanez várható
most készülő filmjétől is.

Olaszországban
mindig bőven
termettek tehetséges fiatal filmrendezők,
annál feltűnőbb
tehát, hogy Luchino Visconti egy
tévé-interjú
során durva támadást intézett épp a fiatalok ellen, mondván, hogy nincs mondanivalójuk.
Ezt az a hatvanéves művész
állítja,
akinek a
legutóbbi,
állami
pénzen
kezdett, amerikai pénzen folytatott
filmje, a La Caduta degli Dei,
épp csak hogy meg nem bukott, s ezt is csak vérfertőzést,
erőszakot, homoszekszualitást
és
politikai
perverzitást
ábrázoló
részletei nek
köszönhette.
Visconti új filmjei sem esztétikailag, sem politikai
mondanívalójuk tisztaságában
nem érnek
föl korábbi
filmjei vel, a Párduc-cal, a Rocco és fivérei-vel,
s ugyanabban
a bűnben lehet
elmarasztaini
őket, amiben
ő
marasztalta
el a fiatalokat:
nincs mondanivalójuk
...
Ha a tavalyi Velencei Fesztiválon
résztvett
"fiatal"
olasz
filmeket
vesszük
sorra,
kiderül, hogy csak azok maradtak
felszínen,
amelyeknek
eszmei
mondanivalójuk
volt. Ezek kőzül a legnagyobb
sikert
Ansano Giannare1li Sierra Maestrá-ja aratta,
amely egy polgári
otthonát
megtagadó
és
Che
Guevara
példáját
követve
a
dél-amerikai
gerillákhoz
csatlakozó olasz értelmiségiről
szól,
s lényegét tekintve Regis Debray esetét helyezi át olasz környezetbe. A filmben sok a partizánok közt készített dokumerrtumfelvétel,
ezért az arcokat,
hogy megakadályozzák
a. partizán-szereplők
személyazonosságának
megállapítását,
el is
torzították.
Érdekes
vonása
a
filmnek, hogy a végén a sze-

roplők gással lójukat, s
színészek

igazi pirandellói
foleleplezik színész-vaegyütt - már mint
eléneklik
a Vö-

rös Zászlót.

Eszmei
mondanivalójú
film
Pontecorvo
Queimada-ja
is,
amelyet
Columbiában
forgattak, a United Artists
pénzén.
Bár a film nyelvi környezete
spanyol,
a
neokolonializmus
vádjától
irtózó spanyolok
követelésére
valószínűleg
portugál színezetet
adnak
neki. A
film egyik főszereplője
Ő
játssza
a nyugati kultúra elpuhult
képviselőjét
Marion
Brando, a másik egy fiatal columbiaí
néger, Evaristo
Marquez, a Che Guevara-szerű
gerilla-vezér
megszemélyesítője.
A
film tulajdonképpen
az amerikai
gazdasági
gyarmatosítás
módszereit
támadja,
noha
az
amerikaiak
szerepét itt a XIX.
századi brit birodalom tölti be.
Az olasz filmnek
mindig is
volt politikai mondanivalója,
s
az a mindenkori
közhangulatot tükrözte. Ebből a szempontból különösen érdekes Elio Petri műve - az olaszok ez idei
egyik
cannes-i
versenyfilmje
-

A

gyanún

nyomozás
felül

álló

egy

minden

személyiség

ügyében -,
amelyet a közeljövőben mutatnak
majd be Rómában és Milanóban, s nagyon
is lehetséges,
hogy hivatalosan
kifogásolni fogják a film egyikmásik részét.
A film főszereplője Gian Maria Volonté. Mind ez ideig ez
a legnagyobb
alakítása.
Egy
szicíliai
rendőrfőnököt
személyesít meg, .akit a gyilkossági
csoport
vezetése
alól fölmentenek, és a politikai csoport vezetésével bíznak meg. Pezsgőt

bont
kinevezése
ünnepére,
s
látjuk,
honnan
származik
a
pezsgő: megölt szeretője hűtőszekrényéből.
A gyilkos természetesen ő maga. A film fel vonultatja
az olasz politikai élet
főszereplőit,
megismertet
a
rendőrség
politikai osztályának
nyomozóeszközeivel,
a telefonlehallgató
és egyéb elektronikus
kémkedő-berendezésekkel.
A gyilkosság a "világtörténelem
legkönnyebben
földeríthető
gyilkossága" , a helyszín
tele
van
azonosítható
nyomokkal,
sőt tanú is akad, egy fiatalember, aki szintén a rendőrfőnök
szeretőj ével hált. Ez a Iíatalember azonban merő véletlenségből anarchista,
s így a politikai rendőrség
új főnökének
hatáskörébe
tartozik.
A film célja, hogy leleplezze
a leg-i.demokratikusabb'
államokban
is alkalmazott
rendőri módszereket,
az olasz társadalomban
továbbélő
fasiszta
csökevényeket,
s légköre
né:
mileg a "Z"-re emlékeztet. Cselekménye,
kihegyezett
abszurditása ellenére
roppant
izgalmas, technikailag
a film kitűnő, a jó bűnügyi filmek valamennyi
fogását biztos kézzel
alkalrnazza,
s szerelmi jelenetei még némi szado-mazochizmussal is meg vannak
fűszerezve. Nem érthetetlen,
hogya
film
nemzetközi
sajtobemutatóján
(Petri
harcos
komrnunista l) a spanyol újságírók háborodtak fel legjobban.
Minthogy - Petri nézete szerint - ilyesmi minden országban
előfordulhat,
számít
rá,
hogy filmjének
jelentős
nemzetközi visszhangja
lesz.
(Films

and

Filming,

1970. ápr.)

Pasolini a Disznóól-ról
A Film a Doba c. cseh folyóirat
beszélgetést
közöl PierPaolo Pasolínível,
amelyben
a
Disznóól, a Medea c. filmjeiről
és jónéhány más esztétikai
és

kérdésről
személyes
érdekű
alábbiakban
nyilatkozott.
Az
néhány
érdekesebb
részletet
közlünk a beszélgetésből.
-

Legutóbbi

filmje,

a Disznóól,

határozottan
a

a pesszimizmus

kilátástalanság

Vajon

ezt a pesszimizmust

átmeneti
vagy

érzetét

lelkiállapot

törvényszerűen

és

kelti.
egy

okozta-e,
következik

ban csalékony, mert szükségszerűen elvezet a lelki válsághoz.
A test felgyógyulása és az élet
lág-e, lamelyb61
eltűnt
a reújrafelfedezése
gyakorlatHag bimény fogalma,
vagy olyan vizonyos visszaesést, hátrafelé lélág, amelyből
lehetséges kiutat
pést jelent. Tehát ezt az egétalálni?
szen szubjektív állapoto t is tecsak
-- Ha az ön kérdése
kintetbe kell venni. Mindez azt
ürügy, szívesen válaszol ok rá
eredrnényezte,
hogy szélsőséges
részletesebben, de ha konkréten
pesszimizmustól átitatott művegondolja, kereken
kimondom,
ket írtam.
De azt, amit ön
hogy nem vagyok hajlandó repesszimizmusnak
nevez,
már
ményt nyújtani, mert az ember
egy év múlva tárgytalanná
tette
csakis következetes
pesszimista
a diákmozgalom.
A Disznóól-at
lehet. Az igazat megvallva,
a
tehát
olyan műnek
kell felDisznóól
bizonyos fokig mégis
fogni, amely a diákmozgalmat
jogossá teszi az efféle kérdést,
megelőző
időszakban
keletkemert erről a filmről 1965 és
zett; a diákrnozgalom
egyéb1967 közt kezdtem gondolkozni
ként olyan forradalmi formákat
- ugyanakkor, amikor a Tanhozott
létre,
amelyeket
még
tétel-ről
és a Disznóól-hoz
hamaga sem lát világosan, olyan
sonló más verses
drámákról
formákat, amelyek nem illenek
amelyeket azóta már közzé
i~
bele a marxista
gondolkodás
tettem, például a Piladészról és
keretei be, mert anarchista
és
az Orgi áról. Afféle petrarcai
romantikus jellegűek. Említhetszonettet akartam írni egy lautném Alen Girisberg nevét, aki
réamont-i témára. Akkor tényannak
az időnek "village"-ét
leg a totális pesszimizmus kétképviseli, ez pedig az öngyilségtelen
pillanatát
éltem
át,
kosság világát jelenti, mert a
amely annyira
jellemző
volt
kábítószer
nem más, mint az
éppen Olaszországra. a marxizöngyilkosság bizonyos formáj a;
mus, a még nem egészen leküzaz önmagunk
megsemmisítésédött
sztálinizmus
válságának
nek,
a
nyomorúságnak
és tespillanatát,
a
neokapibalizmus
tünk
megalázásának
ez
a rorestaurálásának
pillanatát,
mantikus mítosza az anarchista
amelyre a kulturális avantgarde
vallásosságnak
a díákmozgalalapjában véve csak akadémimat
megelőző
for-mája,
a diákkusan és reakciós módon felelt. Akármerre
nézett az em- mozgalorn viszont a későbbiekmegber, mindenütt
okot talált
a ben bizonyos értelemben
oldotta
ezt
a
helyzetet.
Ez
nem
pesszimizmusra,
akár az Olasz
jelenti
azt,
hogy
krrtíkátlanul
Kommunista Párt jövőjéről volt
állok szemben a diákrnozgalomszó, akár a fogyasztói társamal. De - amint mondtam dalom útján járó kapitalizmus
megváltozotatott
egy bizonyos
fejlődéséről vagy a kultúra
tehelyzetet,
s
ebben
rejlik nagyon
rületéről, rnert abban az időpozitív hatása.
ben jutottunk
el a hanyatlás
mélypont jára: a pártosság va- - Térjünk
vissza a filmhez. Ön
lamennyi háború utáni eszmé- első filmjeiben
egyébként
nye hajótörést szenvedett és el- korai irodalmi
műveiben
is vesztette
értelmét.
Ezenkívül
tematikailag
elsősorban
a proszemélyes okaim is voltak a letariátus
vagy még inkább
a
pesszimizmusra, mert életemben
társadalom
aljának
életéből meelőször betegedtem meg komo- rített, mert e néprétegnek
nélyan, s a Disznóól-at
lábad 0- minemű
messiási
szerepet
tuzásom alatt írtam. A lábadolajdonított.
Bizonyos
ideje zás állapota egyrészt lélektanikűlönösen
két utolsó filmjében
inkább
a burzsoázia
körélag nagyszerű, másrészt azon- az ön

jon
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élettapasztalataiból

a Disznóól

világa

? Va-

olyan

vi-

ben

lejátszódó

történettel

fe-

ki gondolatait,
amit a közönség és a krititcusok
bizonyos
része bírálattal
is illetett.
Nem
jezte

tudom,
hogy

ismeretes-e
a Rinascita

1969

ban,
olvasó
veti

egyenest

önnek,

ebben

a

egy

szemére

s a szociális

való
a

előtt
számá~

szeptemberében

ezt

lémáktól

ön
egyik

eltávolodást

preblát

jelenségben.

Először is arra szeretném
figyelmeztetni
azt az olvasót,
hogy
utolsó filmemben
a
disznók mellett, akiket a film
legpozitívabb
figuráinak
tartok
a legrokonszenvesebb
alakok a "hős" apjának birtokán
élő parasztok. Sok barátom mesélte, hogy mihelyt ezek az egyszerű emberek
megjelentek
a
vásznon, könnyek buggyannak ki
a szemükből.
Ezzel azt akarom
mondani, hogy ennek az ijesztő
világnak tanú i, a régi és az új
kapitalizmus szövetségének, ennek az örök képmutatás
nevében kötött szövetségnek
tanúi
éppen ezek a parasztok,
akik
ma már történelmi szempontból
tulajdonképpen
időszerűtlenele
s gyakorlatilag
a lumpenprole~
taríátushoz
tartoznak. Csak ők
rokonszenvesek.
Nem igaz tehát, hogy feladtam régi nézeteimet, és azt sem lehet állítani, hogy a művész csak akkor beszélhet
a proletariátus
problémábról,
amikor a proletariátus életéből kiragadott történetet
ad elő. Világos, hogy
egyes gondolatok, amelyeket a
Disznóól-ban
kifejtek,
olyan
problémákra
vonatkoznak, amelyekkel két-három
millió németországi olasz emigránsnak is
szembe kell néznie; ez a régi
és az új kapitalizmus
kapcsolatának problémája,
ahogy azt
a filmben Klotz úr és Hitz úr
közti kapcsolat kifejezi. Az a
benyomásom, hogy a Rínasci ta
olvasója a dogmatikus kommunisták régi álláspont járól bírál
engem.
_.

Szereinélc

most

stilisztikai

szempontból
nóól-ra.

visszatérni

a Disz-

egészen

sajátos

Ön

filmnyelven
benn!?

fejezi

Így

huzamos
zíció

egymástól;

történetre

panorámikus
lemzöek,
bemutató

kép.

a

széd, de
nek

engem
egyéb

stílusoknak

jel-

kétségtelenül
is,

hogy

az

a kép a súly-

másiknak

volt-e
a

a

a részleteket

Ez

azzal

tá-

hosszú

felvételek

történetnek

pontja,

képek,

aránylag

és kevés

összefügg

hogy

a ver-

szaggatott

készült,

egyik

a "középkor-

megkomponált

vulkánikusan

a

rendszerint

addig

játszódó

jakról

míg
kompozí-

amely

horizontális,

is

történetet

geometriai

jellemzi,

tikálisan

pár-

a képkompo-

játszódó

átgondolt

a

két

szempontjából

különbözik

ban"

magát

a

történet

jellege

"jelenben"
ció

ki

például

a

az

párbe-

érdekelne,

célja
ilyen

is

öngon-

dos megkülönböztetésével.

- Erre a kérdésre több szempontból is lehet válaszolni. Először is technikai
szempontból.
Amint ön is megál lapitotta, az
egyik epizód - az, amelyikben
a kompozíció nagyobb Iazasága
érvényesül
majdnem
néma,
míg a másik, ahol a geometrikus kompozíción
van a hangsúly, hangos. Talán kizárólagosan technikai
magyarázátot
is
lehet találni erre. Amikor a néma történet vágásári
dolgoztam,
sokkal több lehetőségem
volt
fan táziám érvényesítésére,
már
csak azért is, mert a képnek itt
egészen pontos funkciója
van.
Amikor úgy kell valamit elbeszél nem , hogy nem hagyom szóhoz jutni a szereplőket,
akkor
el kell érnem, hogy a néző magyarázat nélkül is megértse a
cselekményt. Ez egyfelől nehéznek látszhat, de én tulajdonképpen előnyösnek
tartom, és
meg kell mondanom, hogy montázs közben megkönnyítette
a
rnunkámat. A hangos történet
ezzel szemben egészen a párbeszédre épül, nélküle nem is létezik. Ezért teljes
mértékben
beszédfunkciója szer int fogtam

fel, s ennek az epizódnak a szövege nem véletlenül lett verses,
a vers ugyanis
nyelvileg
is
hangsúlyozza a 'kimondott szó jejelentőségét. Nem kellett semmit
sem megkonstruálnom.
ami ne
szolgálta volna a párbeszéd
nyomatékos voltát és kifejező erejét. Ebből fakad az a geometriai jelleg, amelyet ön említett,
mert az egyik szereplő mond
valamit, a másik válaszol rá, s
ez
olyan
drámai
kontraszt,
amelyben
nyoma
sincs a romantíkának, mindez tökéletesen
racionális, a dolgokat bizonyos
távlatból nézzük. Ebből ered a
montázsnak az a fajtája, amelyről ön beszélt.
- De felelhetek más szempontból is - lélektani szempontból.
Ebben a filmben először meséltem el olyan dolgokat, amelyek átlépik az elviselhetőség
határát.
A Tantétel-ben
szinte
semmiség az erotikus kapcsolat
- a valóságban nyelvi kapcsolat - "isten" és a burzsoá család tagjai közt, ha a kannibalizmussal és a disznók iránt érzett
szerelemmel
hasonlítjuk
össze.
Aztán itt van a náci gaztettek
mosolyogva,
mintegy
brechti
módon előadott, rémítő felidézése. Olyan anyag volt a kezemben, amely egymagában
is
rémületet és borzadály t ébreszt.
Tehát nem "élhettem bele magam", mint - talán a Tantétel kivételével
- minden előző
filmembe.amelybon
magával ragadott az anyag, s közvetlenül
részt vettem benne. Ezúttal ez
nem ment: nem élhet tem bele
magam egy olyan ember testi
valójába,
aki emberhúst
eszik,
sem egy olyan emberébe, akinek szerelmi kapcsolata van a
sertésekkel.
Kénytelen
vol tam
távolságo t tartani
magam és
anyagern közt, de lehet, hogy
mint mindig eltúloztam
a távolságtartásra
irányuló törekvésemet,
s így az ellenkező
végletbe estem. Ezért talán úgy
látszik, hogya Disznóól-ban
kéjelgek a borzalmak szernléleté-

ben,
nak.

nehogy

A

magával

Disznóól

majdnem
pidzsz

befejezésével

egyidőben

Meiieá-t.

ragadja-

forgatta

Érdekelne,

hogy

tragédiájának

ugyanolyan
lálja-e,

világát

kilátástalannak

mint

a

a

IEurita-

Disznóól-ét

...

- Azt hiszem, hogy a Metieában megtalálható
az az életerő,
amelyet a Disznóól-ig
fokozatosan elvesztettem...
A Medea
története
alapjában
véve
a
technikai civilizációval
kapcsolatba lépő harmadik világ lelki
katasztrótájának
története. Ez a
filmben természetesen nem lesz
látható, s csak pár ember fogja
megérteni, de ezzel a filmmel
voltaképpen
ezt akartam
kifejezni. Egy régi, barbár,
szegény, elmaradott
(és ezért vallásos, sőt klerikális) világról beszélek benne, ahová megérkezik
az ateista
hős, aki
csak
a
(tecbnikai
civilizációra
annyira
jellemző)
társadalmi
sikerben
hisz. Medea a vele létesített
kapcsolat
során lelki válságba
kerül. Ezt mondom el ebben
a filmben. A vég természetesen tragikus. De ebben a tragédiában kevesebb a szorongás,
mint a Diszóól-ban, mert több
benne az életerő.
-

Egy

arra

annyi.ra
nek,

kérdést

tollal

vagy

saját

arra,

fejezze

filmmel

is,

még,

válaszolnia,

nekünk

hanem

késztette

film

utolsó

kellene

Ha
nem

a néző k-

magának:
hogy

ki

és ki

magát,

ne

mi
csak

hanem

is tartson.

a

mellett?

- A film
valószínűleg
úgy
vonz engem, rnímt a fiatalembereket a káJbítószer. 'I'ulajdonképpen mi a film? Erről nagyon sokat kellene beszélnünk,
és nem volna egyszerű levonni a végkövetkeztetést;
de ha
megpróbálnám
rövidre
fogni,
azt modanám, hogya
film tagadhatatlanul
bizonyos jelrendszer mint a közlés valamennyi eszköze. Ennek a jel71

rendszernek
jellemző
vonása
természetesen
az, hogy
nem
szirnbolikus, hanem eleven jelekből áll, a szerniológus
azt
mondaná, hogy íkonikus jelekből. A film például úgy érzékelteti egy csésze tea fogalmát.
hogy közvetíti a csésze képét,
és önt is az ön képének köz-

vetítésével
ábrázolja,
jobban
mondva a filmben a valóságot
a valóság közvetítésével
ábrázolják.
Az tehát,
aki fiLmet
készít, kénytelen
szakadatlanul
a valóság síkján élni, ami azt
jelenti, hogy én magam elmerülök a valóságban,
átélem, de
a filmben
képének
közvetíté-

sével fejezem ki. Tehát állandóan a valóságban maradok, és
a valóság
átélése
egyenesen
mámorító
érzés, bizonyos formája az álomnak vagy a kábítószernek,
röviden:
bizonyos
formája a mámornak.
(FiLm

a Doba

1970. április.)

Az afrikai filmművészet születése
A kontinensek közül Afrikában
a legelmaradottabb
a filmgyártás. Az Egyesült Arab Köztársaság kivételével - mely mindenkor különlegességnek
számított - még 1960-ban sem akadt
olyan afrikai ország, mely önálló filmgyártással
rendelkezett
volna. Szinte hihetetlen
ha
figyelembe vesszük ezt -, rnit
változtak a tények tíz esztendő
alatt.
A független nemzetté válás a
fiatal
afrikai
országokban
a
filmművészet
terén is éreztette
hatását. A komoly művészi és
történeti hagyománnyal
rendelkező egyiptomi filmgyártásban
is a hatvanas
évek elejére tehető a megújulásí
törekvés.
A hatvanas
évek elején
az
egész afrikai
kontinens
a
filmgyártást
tekintve - Szaharának számított,
Az Egyesült
Arab Köztársaság azonban már
L930 óta komoly filmiparral
és
mozihálózattal
büszkélkedhetett.
Fantasztikusnak
tűnhet,
hogya
második
világháború
idején például előfordult,
hogy
az egyiptomi filmek száma elérte az évi 140-et. Bár Kairót
már régóta nem nevezik "Közel-Kelet Hollywoodjának", még
ma is felmegy évi 40-re a játékfilmek száma.
Általános
jelenség,
hogy az
egyiptomi
filmművészekre
bénító hatással
van a jelen bár nem ők az egyedülállók
Afrikában ebben a vonatkozásban. Sokan a múltat választják, de a legtehetségesebbeknél
a múlt felidézése a jelenre utaló
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gondolatokat
ébreszt a nézőkben. Jó példa erre Juszef Sahin
aki már a huszonkettedik
játékfilmjénél
tart A föld
című műve,
melynek
cselekménye
1933-ban játszódik.
A
film a mai palesztinai
helyzet
allegorikus
ábrázolása;
a harmincas évek és napjaink
parasztjamak
drámája
között létező hasonlóság
senki számára
sem kétséges.
A többi afrikai
ország jellentkezése
a függetlenség
elnyerése
előtt csak a ragyogó
helyszíne k felkínálásával
volt
egyenlő. Eltekintve a Dél-Afrikai Köztársaság - évi 2-3 film
középszerű
termésétől,
Afrika többi részében a filmgyártás megindítása
1960-ra tehető.
Ezek közt is jelentős hely illeti meg !Fekete-Afrika
és a
Maghreb országok (Algéria, Tunézia, Marokkó) filmeseit.
Néhány rövid, illetve játékfilmtől
eltekintve
(Szomália: Város és
falu, rendezője
Hagi Mohamed
Giumale; Ghana Ne sírj többé
Anaseért,
rendezője
Sam Aryeetee) az angoinyelvű
országokban ma sem találunk
komoly
erőfeszítést
,a nemzeti
filmgyártás megteremtésére.
A kontinens
megosztottsága
mely a gyarmatosítás
következménye
a filmművészet kialakulását
is gátolta. Teljes az egyetértés Afrikában abban a tekintetben, hogya filmművészet ,fejlődésének legfontosabb akadályát az jelenti, hogy
a mozihálózat
európai
vagy
amerikai kézben van napjaink-

ban is (ikivéve néhány
országot, mint Algéria vagy Guinea).
Természetes, hogy a fejlődő országok csak összefogva tudnak
ellenállni
a nyugati forgalmazók gazdasági és kulturális ny 0másának.Különösen
nehéz helyzetben
vannak
Fekete Afrika
francia nyelvű országai, melyekben a 220 mozi nagy részét két
francia forgalmazó vállalat üzemelteti.
Az Egyesült Arab Köztársaság
mellett
Afrika
másik
aktív
filmgyártó
országa Algéria. Az
algériai jjilm az ellenállási mozgalomban
és a száműzetésben
született.
A 16 mm-re
forgatott, teohnikailag
olykor tökéletlen f'ilrneket később jobb, kidolgozott
alkotások
követték
(Algéria
lángokban,
rendezője
René
Vautier;
A
szabadság
fegyverei,
rendezője
LakhdarHamina). A függetlenség
kivívása után a mozihálózatot
államosították
Mínt
mindenütt
Afrikában, a torgalmazásra
átvett filmek színvonala közepes
és nagyobbrészt
a nyugati országokból származik.
Az algériai filméletben jelenleg igen nagy élénkség tapasztalható. A tizenkettedik
játékfilmjüket
készítik
Forradalmi
történetek
címmel. Még alig ült
el a sikert követő öröm zaja,
mely a fiatal AE Ghalen Mektub? című alkotását
kísérte dokumentumrhűségű
megjelenitése egy algériai segédmunkás
franciaországi
viszon tagságainak már két koprodukció
kerül műterembe:
az egyiket az

olaszokkal
(Apuleiusz
Arany
szamár
című regénye nyomán
Sergio Spina rendezi), másikat
a franciékkel forgat ják (a sZÍnészként jól ismert Jacques Perrin első rendezése lesz, ideiglenes címe Guillaume,
és egy dezertőr francia katona kaladjait
meséli el).
Tunézia lényegesen
kevesebbet áldoz filmre,
mint szornszédja,
mégis már a hetedik játékfiImjüknél
tartanak
és több
alkotás clókészítése
folyik. AIgériától eltérően
a filmtermés
tematikailag
igen
változatos.
Történelmi
visszapillantás
(A
hajnal,
A
lázadó,
rendezőjük
Omar Khlifi), társadalmi-polikai
problémák
(Mokhtar,
rendezője
Ben Aisha; Oly:m egyszerű történet, rendezője
Ben Ammar),
pszichológiai
dráma,
sőt politikai-erotükus
kihívás
egyaránt
fellelhetők
közöttük.
A filmgyártás
állami
irányítás
alatt
áll, de kis mértékben
lehetőség nyílik magán kezdeményezésre is. Az országban működő
70 mozi egy részét az állam,
fennmaradó
hányadát
pedig
magánvállalkozók
kezelik.
Marokkóban
a 300 mozi ból
álló hálózat teljesen magántulajdonban van. Az ország filmgyártó tevékenységót
a Marokkói Filmközpont
irányítja.
Az
eddig
készített
230 rövidfilm
mellett furcsa kontrasztként
hat
a mindössze
3 játékfilm.
A
"hivatalos"
álláspontot
képviselő filmek (Győzni az életért,
Mire

megérnek

a datolyák,

Ta-

kudarca
után
várnak
Hamid
Bennani
Nyomok és Idriss Karim Haouz
gyermekei
círnű,
társadalmi
tendenciájú
filmjei től.
vaszi

napfény)

sokat

A szenegált Ousmane Sembene, az elefántcsont-parti
Désiré
Ecaré és a mauritániai
Med
Hondo tehetsége és akarása elegendő biztosítéka
annak, hogy
Fekete-Afrilka
filmművészete
áttörje a kontinens határait.
A lehetőségek
országonként
változnak. Szenegál 70 mozijával - ma a legtöbb tehetséget ígérő ország. Már a függetlenség elnyerése előtt, 1955ben három szenegált fiatal hozzálátott Afrika
a Szajnán
című
rövidfilmjük
elkészítéséhez, melyet ma a szenegáli filmművészet kezdetének
tekintünk.
A
dolgok
minőségileg
változtak
Ousmane
Sembene
jelentkezésével, akit "az afrikai film pápájának"
neveznek.
Legujabb
filmje (A villámlás
istene) egy
Eétisimádó törzs körében
játszódik, mely a végsőkig ellenáll a gyarmatosítási
törekvéseknek. Európa
háborút
visel, a
gyarmatosító
hatalmaknak pénzre van szükségük,
amit Afrikából igyekeznek megszerezní.
A
lakosság
ellenállása
azonban
meghiúsítja a pénzszerző akciót.
Désiré

Ecaré

(Koncerto

a

Te
meg
én,
France)
filmjeit a legjobb afrikai filmekként
tartják
számon. Művei középpontjában
az
afrikaiak európai adaptálódásászáműzetésért,

nak nehézségei, a vegyesházasságok problémái állanak.
A mauritániai
Med Hondo Oh
nap! círnű
filmjéről
a legnagyobb elismerésel
ír a francia
sajtó. Pedig ez a film a legkevésbé
sem
hízelgő,
mivel
döbbenetes
őszinteséggel
veti
fel a Franciaországban
élő afrikaiak
problémáit,
a francia
munkások
és
szakszervezeti
vezetők
elpolgáriasodását,
az
állandó faji megkülönböztetést,
az újonnan alakult afrukai polgári réteg politikai
és társadalmi szűklátókörűségét.
Végül érdemes
néhány
szót
szólni a guineai filmgyártásról.
Costa-Diagne
akinek
Tegnap, ma, holnap
című filmje
1968-ban
Lipcsében
a Joris
Yvens-díjat
kapta a törzsi
maradványok
felszámolása
folyamán keletkező konfliktusokról készíti új, Egyensúly
című
filmjét. A másik guineai film
az Algériában
forgatott Bantában folyt
a vér, mely Portugál-Guinea
ellenállóinak
harcáról szól.
Tíz év alatt az afr-ikai filmművészet elérte, hogy felhívta
magára a nemzetközi
kritika
figyelmet, díjakat szerzett a legkülönbözőbb
fesztiválokon,
áttörte a kontinenst körülvevő tájékozatlanság
és közöny gátját.
1970 lezár egy kor-szakot, ugyanakkor nyit egy másikat, mely
jelentőségűnek
filmtörténeti
ígérkezik.
(Jeune

Airique,

pontról

indít:

1970. május

12.)

Az argentin "nuevo eine" ideológiája
Az argentin
"nuevo eine" jelentős alkotása az 1968-as pes arói fesztiválon bemutatott
filmtrilógia, a La hora de los hornos. Már az egyenként
másfél
órás részletek
címe: N eokolonializmus

és erőszak;

ság sárbatiprása;

A szabad-

Felszabadulás

és el"őszak - is érzékelteti, hogy
politikus művészetről van szó, s

a film - a rendező, Fernando
Ezequíel Solanas
egy korábbi
nyilatkozata
szerinrt - azokat
kívánja mozgósítani,
aJkik DélAmerika legégetőbb kérdéseinek
megoldását ugyanarról
a forradalmi alapról képzelik el, mint
a film. A Cinema 60 interjúja,
me ly a mű
olasz
premierje
előtt
készült, éppen
erről
a

mi a Iunkclója a
az esetleg "demokratikus", de a dél-amerikai
viszonyokról kellőképpen nem tájékozott
olasz, illetve
európai
közönség
előtt.
La

hará-nak

A fiLmet - fejtegeti Solanas
- elsősorban azokra a körökre
gondolva
készítették,
amelyekben a politikai, szakszervezeti,
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értelmiségi
és
diák-ellenzék
erői formálódnak. Ebben a környezetben a filmnek valódi forradabmi szerepe van, amennyiben nem csupán az agitáció és
mozgósítás
eszköze, hanem a
tudatosulásé
is. Valójában
a
film érdekessége a vetítés befejeztével válik nyilvánvalóvá,
amíkor a nézők .között vita alakul ki. De megha mint kommersz filmet forgalmazzák
is,
passzív közönség körében, akkor
is agi tá' ha t és politikai információkat
nyújthat,
minthogy
nem misztifikálja
sem Argentina, sem a tömeg rnozgalmak
helyzetét.
Nem véletlen, hogy
a filmet Uruguay és Chile kivételével (s eltekintve
néhány
venezuelai és kolumbiai
zártkörű vetítéstől)
Dél-Amerikában
tilos forgalmazni.
Ami a film Latin-Amerikán
kivüli szerep ét illeti, ,a rendező
úgy véli: más mforrnációkat
nyújt, mint amelyek a hagyományos hírközlő csatornákon át
érkeznek, Argentína mai helyzetét dokumentálja
az idegen
közönség
előtt, s ez nem idegen a "nuevo eine" célkitűzéseitől. Az alkotok ugyanis meg
vannak győződve róla, hogy például nemcsak Európában lehet
érdekes, ami
Dél-Amerikában
történik,
hanem
Dél-Amerikában is .forradalmi szerepet tölthet be egyebek közt az afrikai
felszabadító
mozgalrnakról vagy
az olasz
munkásmozgalomról
készített
film, noha a távoli
argentin nézőnek egészen mások a problémái. Solanas személyes tapasztalata, hogy Európa rendkívül
keveset, szinte
semmit sem tud Latin-Amerikáról. Jellemző eset a napilapoké: a bennük közölt európai
és dél-amerikai események aránya 20: 1. Éppen ezért a film
előítéleteket
oszlató
szerepe
igen jelentős. Azokban az országokban, ahol la La horá-t vetítették,
az alkotóknak
alkalmuk volt megfigyelrií, hogy a
film nyomán mint változik meg
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az emberek
magatartása
Latin-Amerikával
szemben,
hogyan ébred fel bennük általában
a dél-amerikai
vagy
éppen az argentin
viszonyok
láttán - az aggodalom. Franciaországban, bár a filmet csak
30-32 OOO nezo látta, a film
nyilvános vitát robbantott ki. A
"Cine-Liberacion"
csoport (amelyet éppen Solanas és alkotótársa, Getino vezet) fő törekvése tehát, hogy hangsúlyozza
a mű és a néző közötti kapcsolatot.
Nagyon érdekes, amint Solanas a filmek intellektuális
tartalmáról
mond. A film-esszé
ugyanis
abban rkülönbözik a
könyv től, hogy lehetetlen
benne "visszalapozni", olvasását félbeszakítani, s nincs tekintettel
rá, hogya néző érti-e vagy sem.
Ezért a filmben választani kell
a világosság és a mélység követelményei között, s ők inkább
álláspontj uk világos kifejtésére
tették a hangsúlyt:
a fő tendenciák
kiemelésével
inkább
vállalják
a "nagyon jó" vagy
"nagyon
rossz" megítélést,
és
nem törődnek a valóságban létező összes lehetséges
"szempont" és árnyalat
érvényesítésével. Ezt a módszert, melyet
a La Horá-ban kezdtek el, és
amelyet a jövőben tovább tökéletesítenek,
alapvetően
az a
cél jellemzi, hogy a filmművészetből - mint minden kul turális tettből - azt a mozzanatot emeljék ki, melyben a műalkotás mű vészetszerűsége egyszerre válik vitatottá
és felfedezetté,
megtagadotta
és továbbfejlesztetté.
Szerintük
korunk egyik legérdekesebb
kérdése,
hogyan
lehet
eljutni
olyan kultúrához
és filmművészethez,
amelyek alapvető
újszerűsége a műélvezetet s a vetítést követően válik nyilvánvalóvá, vagyis amíkor az érdekelt,
tehát nem passzívan néző közönség ezt a kultúrát vagy filmrnűvészetet továbbfejleszti, vagy
gyökeresen elveti.

- A latin-amerikai
filmeseknek az a legfőbb gondjuk,hogy
mélyen politikus művaik révén
a
polgári
filmfogyasztással
szemben alternatívát
tudjanak
nyújtani.
Ez a filmművészet
nem sokra megy azzal a kőzönséggel,amelyet
a filmmel
való
hagyományos
kapcsolat
modelljéhez
szoktattak
hozzá
(zsöllyében ülni passzív nézőként); csak olyan közönség
körében hathat, amely képes eljutni a filmművészet
demisztifikálásához.
Nagy jelentőségű
folyamatról
van szó. De ez a
folyamat
meglehetősen
hosszú
lesz, s nem ugorhat át néhány
szükségszerű
fejlődési
fokot.
Ezek közül az első a film "műalkotásként"
való
leleplezése.
Harcolni kell a "zárt", a "nagy"
mű eszményképe ellen; és ezzel
kapcsolatban
fel kell számolni
azt az "elnyomást", amelyet a
"nagy mű" (egyetemi katedra,
múzeum, a "kultúra") gyakorol
a képzetlen emberre, s oly módon lebeg felette, hogy sem beszélni, sem vitatni, sem érinteni
nem meri, még kevésbé
úgy
újjáformálni,
ahogy
inkább
megfelelne neki.
Solan as válaszol arra a kérdésre is, hogy mi a valóban
polrtikai film: ide sorolható-e
Rooha, Godard, Ferreri
és a
Tavianiak
filmje,
vagy csak
azok a művek, melyek a geri 1lák harcát
dokumentáljá:k.
A
rendező leszögezi: minden kulturális alkotás, minden emberi
cselekedet valamely ideológi án
épül fel, és éppen ezért egyben "politika" is. De természetesen különbség
van az olyan
mű között,
amely explicite politikai témáról szól, s mint poli tí kai esszé kerül
kifej tés re,
és a közott a mű között, mely
szereplőkön
át fejez ki valamely ideológiát és politikai törekvést.
Argentinában
"politikai filmnek" általában
azt a
művet nevezik, amely a "politikáról" szól. Am ők olyan politikai filmművészetet
kívánnak

létrehozni,
amely
harcos
és
gyarmatosítás-ellenes:
vagyis
olyan tényközlő filmművészetet,
amely explicite
politikai-ideológiai, s amelyből
ki iktatódik
a
szerző f'ikción át jelentkező szernélyisége.
Célkí tűzésük
annak
a "tercer ciné"-nek a megalkotása tehát, amely kulturális
téren is megszüntetí
a gyarmatosítást. Solanas ideáljai
között
megemlítl a Vietnamban és Laoszban forgató Joris Ivens, valamint Santiago Alvarez nevét,
jóllehet
elismeri,
Rocha filmművészete
is politikus
muveszet, sőt kiemelkedő
jelentőségű ezen a téren. Ez is mutatja,
hogya "tercer ciné"-n belül különböző irányzatok jelentkeznek
egymás mellett, a politikus és
gyarmatosítás-ellenes
szerzoz
filmtől,
rnely bátran él a fikcióval, egészen a dokumentumesszé filmig,
mely nemcsak egyszerűen
dokumentarista
filmművészetet jelent, hanem a közvetlen politikai mozgósítás filmművészetét
is. A "tercer eine"
azon típusát, melyet Solanasék
művelnek, vagyis az explicite
politikus
filmművészetet,
ettől
eltérően
mint
politikus-harcos
filmművészetet
lehet definiálni.
Ez a művészet, a felszabadító
erőkkel
összhangban,
konkrét
ideológiai és politikai követelményeket
elégít ki. Természe-

tes en ez nem zárja ki például
a "történelmi"
vagy "fikcióval
élő" filmek .készítésének
a lehetőségét.
Solanas
összeveti
a brazil
"cinema
novó"-t
az argentin
"nuevo ciné"-vel; kiderül, hogy
a "Cine-Liberacion"
csoportja
mennyire
az ár
ellen
úszva
kénytelen
alkotni.
Mert
míg
Brazíliában
Glauber
Rocha,
Guerra
vagy Hirzman
és a
többiek a cenzúra és a gyarmatosító hatalom elleni állandó
harcban,
de
képesek
voltak
nyíltan is politikus művészetet
létrehozni, addig Argentinában,
a "nuevo ciné"-nek, amely időben megelőzte a brazil "cinema
novó"-t, saját filmkészítési
és
forgalmazási
stratégiát
kell kidolgoznia, mert az állami filmforkészítés és a hagyományos
galmazás
kezét-lábát
gúzsba
köti.
A mai argentin cenzúra-utasítás talán a világ Iegf'asisztább
ilyen jellegű törvénye:
lehetőséget ad arra is, hogy az előzetesen cenzúrázott és meg nem
valósított
Ii lm-szüzsé
alapján
vádat emeljenek
az alkotó ellen "bűncselekmény
kísérlete"
címén. Mint Solanas elmondja,
az argentin "nuevo eine" alkotói, Lautaro
Murua, Fernando
Birri és Martinez Suarez az idő-

sebb
nemzedékből,
vagy
az
1955-ben Argentinában
működött Valentino Orsini körül kialakult
csoport,
Fischermann,
Humberto
Rio, Augustiri
Manieu, Octavio Getino és a többiek nem a filmet tekintik életcéljuknak. egyaránt
érdeklődnek a színház, a lektűr
és a
propaganda-irodalom
iránt. Hitük szerint az értelmiség
valódi
elkötelezettsége,
és mindenekfelett a latin-amerikai
értelmiség
forradalmi
elkötelezettsége
csak
az lehet: úgy alkotni, hogy a
mű

a

matában

felszabadító
töltsön

harc

folya-

be szerepet.

A latin-amerikai
történelem
ugyanis a munkásosztály
és az
értelmiség kapcsolatára
több alternatívát
is időszerűvé tett; az
egyik Che Guevara
alternativája, aki félreteszi a könyveket
és fegyvert ragad, a másik Cortazaré,
aki forradalmi
nézetei t
a kul tur ál is avaritgarde
mezében fejti ki, de az intellektuális
tevékenység és a poli ti kai harc
közölt külőnbséget
tesz. Solanas
szerint
a mai
Argentinában
mindebből következően
a filmesek feladata nem az, hogy elvontan szép, hanem hogy gyakorlatban
hasznos műveket
alkossanak.
(Cinema

60, 1969 december/1970

február.)

Beszélgetések Andrzej Wajdával
Stanislaw
Janicki,
a Kino c.
lengyel filmesztétikai
lap munkatársa, a Tájkép
csata
után
forgatása közben több ízben beszélgetést
folytatott
Andrzej
Wajdávial. Ezek a beszélgetések tulajdonképp
nem szokványos értelemben
vett interjúk,
konkrét
kérdések
és körülhatárolt vagy kitérő válaszok formájában, hanem inkább a rendező mással is megosztott "hangos gondolkodásának"
nevezhetnénk őket, ahol a kérdések
azokat a kétségeket,
dilernrná-

kat érintik,
amikkel
az alkotónak amúgy is szembe kellett néznie.
Az így összeállt
anyag nuntegy száz oldalt tett
ki; ennek min tegy tizedét közli
a lap, ebből válogattunk,
lehetőleg
úgy, hogy körvonalazódjék
az az élmény,
amely
a filmnek
és a mögötte
húzódó "mélyebb értelemnek" a fedezete, s másrészt lehetőleg úgy,
hogy vi sszaadja az alkotás folyamatának
ezt a ritka,
helyenként
önvallomás
értékű
feltárást.

Kezdettől
fogva tisztában
voltam vele, hogy ez lesz legnehezebb
filmem. Már önmagában véve a téma kifejtésének nehézségei is nagyok; nehéz a történetet
úgy elmondani, hogya
néző tudja, miről van szó.
Minden,
ami a Tájképben történik,
arra épül, hogy
ezek az emberek
átmentek
a
haláltábor
borzalmain.
A film,
azt hiszem,
olyan komor
és
kegyetlen
lesz, hogy mindenki
megérti: a tábor lidércnyomása
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alól nem lehet szabadulni. Szeretném,
ha a Tájkép
nem a
táborról,
hanem
a tábor
következményeiről
szóló film lenne. Ha valakit egyszer elkaptak, összevertek
és a drótok
mögé kerül t az már nem
tud másként
gondolkodni
és
nincs
számára
menekvés,
Ha
valaki
egyszer meglátta a poklot,
és
az
lefényképeződött
szemében haláláig
ezzel a
képpel
jár-kel.
Remélem,
a
film kifejezi ezt a gondolatot,
s megértik,
miért készült.
Mindenekelőtt
válaszolni
kellett arra a kérdésre:
ki a
hős, mit csinál,
mire
törekszik? Első pillantásra
nagy vagány, számító, cinikus. Tudjuk
azonban, hogy csupán igy viselkedik,
valójában
más. Jelez-e az eredeti
elbeszélés
a
jellemrajzon
valamilyen
repedést, amin át igazi arculatát
megpillan tj uk?
Természetesen
igen, de sikerül-e
ezt a szavak ból felszínre
hozni és filmszerűen bemutatni? A probléma
tehát annak a kéregnek lefejtése, ami erre a fiúra rárakódott.
Látszólag minden egyszerű. Ez az ember
cinikusnak
tűnő kijelentéseivel,
viselkedésével azt akarja mondani:
nézzétek,
milyenné
tettek.
Nem
tudok szentimentális
lenni, mer t
akkor a bűn, amit rajtam elkövettek,
jelentéktelenné
válik.
Muszáj ahhoz mérnem víselkedésemet, amit belőlem csináltak a táborban...
Igen, de hogyan lehet megtalálni
a kézenfekvő igazság filmbeli kifejezését? Jelenetekkel
kell ezt bemutatni. A szövegkönyv
ugyan
kész, de ezeket a jeleneteket
még nem tudom elképzelni.
A film címe lehetne
ez
is: Portré csaba után, hiszen a
fiú portréja.
És csak
ez a
portré teheti élővé, érdekessé a
filmet, csak ez kötheti le figyelrnüruket.
- Nem alakult ki még mindig véglegesen a fiú és a lény
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- Úgy gondolom, még egytörténete, pedig csak ez a szea vita Lenrelrni történet mentheti meg a szer felelevenedik
arról, milyennek
filmet. Kit érdekelnek
ma lá- gyelországról,
kell
lennie.
Megjelennek
itt
gertörténetek ?
- Nincs még meg a fiú és előttünk azok az idők, amikor
a lány közöttí
történet, elkezderről eleven vita folyt, amikor
tem a fel vételeket,
és senki minden még csak megszületőben volt, forrt, erjedt. Az emsem
tudja,
milyen
irányban
nyilatkozniok
kellett,
kell a filmnek haladnia;
nincs bereknek
válasznői főszereplőm, vagy nem tu- mclyik oldalon ál'nak,
tan iok kellett.
dom biztosan, helyesen választottam-e ...
A Hamu
és gyémánt-hoz
- A lány mindent
megtesz.
kapcsolódik
a hős alakja
is.
hogy a fiú felejtsen,
de neki Sajnos, még nem találtam meg
mindenről
a tábor jut eszébe, azt, ami radikálisan
egyéni vé
arra
em- tenné. A Hamu-.ban a szemünk
csak az valóságos,
nem kori- előtt lejátszódó drámán kívül a
lékszik. Ők ketten
vencionális
pár, össze nem il- hős vonz bennünket
legjobban
lők, olyanok, akiket rendszerint
a fUmben, aki élni akar
és
nem
választanak
ki filmhez.
joga van az élethez. A TájképDe talán éppen ez adhat ér- ben ilyen hős nincs, de ki tuddekes hangsúlyt, bár kissé tar- ja, vajon ebben az agresszivitok tőle ...
tásban, epés gúnyban,
a ben- A fiú egész idő alatt meg- nünket körülvevő
valóság lelepjátssza
magát,
hogy
üldözik,
lezésében nem rejlik-e
valami
hogy fél, hogy gonosz, falánk. .. élő,
egészséges?
Mélységesen
De a lány halálának
pillanatáindokolt magatartás
ez, s össztól, attól a perctől kezdve, hogy hangban áll a lengyel irodalmi
kiszakította
magát a tábor li- hagyománnyal,
mível a lengyel
dércvilágából,
végre kell valaértelmiségi,
a lengyel
művész
mit cselekednie...
A jelenet
beállítottságát
tükrözi. Azt hiután, amikor a pap imádkozik
szem, ezek a kérdések ma joba lány kiterített
teteme felett,
ban érdekelnek bennünket, mint
és Tadeusz zekogni
kezd, szü- tíz éve. Ezért csinálom ezt a
netet tartok, és csak a fehér
filmet.
vászon látszik.
Ezután új nap
- Borowski szövege bizonyákövetkezik,
és a fiú elhagyja
ra nem olyan
hatásos, mínt
a tábort, hazairidul.
AZorba,
Andrzejewskié,
s ezért a Tája görög
befejezése
számomra
kép is más lesz, mint a Hamu
elérhetetlen.
Könnyebb egy göés gyémánt. Nincsenek nagy jerög filmhez befejezéset
találni,
lenetek,
villámgyors
váltás ok.
mint
egy lengyelhez;
a lenApró események
ezek. Kétféle
gyelek nem tudnak olyan könyfeszültségről
van szó alanyen boldogok lenni.
csony és magasfeszültségről.
Ki
- Amikor Bratny kígnndolta
tudja, melyik jobb? A Tájkép
a film eimét, Tájkép csata után,
az alacsony
feszültségek,
az
világossá vált előttem: nemcsak
alacsony hőmérsékletek
filmje ...
JO cím, de kulcs is a filmhez.
- A Hamu drámaíbb, színre
A táj előtt megáll az ember,
vihetőbb. A Tájkép regényszeés
nyugodtan
körülhordozza
rűbb.
Megnyugtatásul
azt
rajta
tekintetét.
Akinek
van
mondbatnárn
magamnak,
hogy
szeme hozzá - meglátja,
amit
ma a film a regényhez
közekell; akinek
nincs inkább
ledík (tehát nem kell aggódne is nézze.
nom), hogy ez a konstrukció
- Említette
Ön egyszer, hogy
ugyan nehezebb, de csiszoltabb,
ez a film valamiképp
kapcsoközelebb áll a mai filmek stílusához, modernebb.
lódik a Hamu és gyémánt-hoz.

Elméletileg,
ha van
jól
megírt szöveg, vannak jó színészek és a kamerát a megfelelő
helyen állították
fel a jelenet
rendezésének
sikerülnie
kell. De ha azt akarja az em-.
ber, hogy élet is lüktessen benne, hogy legyen valamilyen levegője, akkor közvetlen, intim
tapcsolatnak
kell lennie a rendező és a között, amit filmez.
Tudom tapasztalatból,
hogy csak
akkor, ha vallahol itt középen
igazi f'izjkaí
fájdalmat
érzek,
csak akkor vagyok koncentrált,
csak akkor lesz a vásznon valami . .. Ezért rendezek
állva
tizenöt éve. Az álló testhelyzet aktivitást,
készenlétet
jelent; valakit, aki megy, közeledi.k, távolodik...
Ha leülnék
vagy lefeküdnék
- vége lenne
a filmnek.
Amikor
filmet
csinálok,

folyton elmondom
magamnak,
úgy, amilyennek
látni
szeretném. A fontosabbnak
tartott
dolgokra
szakadatlanul
visszatérek. Talán emlékszik rá, hogy
mindig a szerelrni
történetről
beszéltem, arról, hogy körülötte
kell kialakulnia
az egész elbeszélésnek, s mennyire
aggasztott, hogy tulajdonképp
nem
volt ilyen történetem.
Ez vált
fixa ideámmá. Ha bepí llantok
a szővegkőnyvbe, talán meggyőzöm magam az első változat helyességéről. De teljesen elfeledkeztem róla. Így csináltam eddigi filmjeimet, és bizonyára ezután is így csinálom. A rendezés
alatt nem tekintek bele a szövegkönyvbe;
talán azért, mert
ideális
szövegkönyvem
még
nem volt.
- Sajnos, a kétségek és tisztázatlan
megoldások,
amelyek-

kel a felvételek megkezdésekor
elíndultam,
megmaradtak.
Mi
több súlyosbodtak,
s elérkezett az a pillanat, amikor az
ember reménylkedik, hátha közbejön valami váratlan esemény,
és abbahagyhatja
a forgatás t...
Munk így halt meg - mintha
meg akarta volna előzni a rá
váró komplikációkat;
nem tudott felszínre
jutni
abból
a
filmből, rettenetesen
legyengült,
és figyelmetlenné
vált; ez lett
a veszte.
- Vannak rendezők, akik menekülnek a filmtől. Ha valóban
el lehetne menekülni
megtenném. De végül úgy is viszsza kell térni, tovább kell dolgozni és az emberek
szemébe
kell nézni.

(Kino

1970. május.)
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