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MÉRLEG

ÉGI BÁRÁNY
Az ellenforradalom

fenomenológiája

Rendezte:
Jancsó Miklós; Írta: Hernádi
Gyula; Operatőr: Kende János; Szereplők:
Madaras József, Daniel Olbrychsky, Kozák
András, Zala Márk, Széles Anna, Jaroslava
Schalerova.

Azt is mondják, az Égi bárány nem sikerült film, hogy az alkotói együttes túlfutotta a formáját, ismétli önmagát, stílusán a fáradtság jelei érződnek.
azt is
mondják, hogy ez a mű már cáfolhatatlanul bizonyítja a szemlelet aberrációját, azt, hogy a rendező élvezetet leli
a kegyetlenkedések
ábrázolásában
stb.
Hogy mit fogadn ék el ebből, mit nem, arról még alább szólok. De előbb azokról a
részletekről néhány szót, amelyeket Jancsó e művéből
sem fogunk egykönnyen
elfelejteni.
Gondolok mindenekelőtt Páter Varga, a
veszett hecc-prédikátor jelenetére a csecsemővel. A cselekvések egymásutánja, a
papi "teendők" sorrendje teszi hátborzongatóvá a képsort : a páter először összeadja a bérespárt (hogy legyen neve a gyereknek), azután - az ő szellemi inspirációjára - a fehérterroristák
agyonlövik
az apát; majd a keresztelés következik, a
kisded felszentelése, aztán az anya gyónása ... És folytatódik tovább a véres öl-

döklés. Talán leginkább az a néhány pillanat vésődik majd a nézőkemlékezetébe,
amikor a páter a kisgyerekkel
egyedül
marad, karjára veszi, kézenfogva vezeti.
A kamera látószögéből minden egyéb eltűnik, csak a mezőt, a tájat, a tavat látjuk és ezt a két embert, a papot és a
pici gyereket. A mindenből kivetkőzött
fanatikust, egy absztrakt, hidegen izzó
embergyűlölet megszállottját és a csecsemőt, mint jelképét annak az életnek,
amelynek léte attól függ, hogy emberi
szeretet, gyeng-édség, humánum
vegye
körül. Iszony t keltő a kontraszt, szinte
belénk hasít a félelem: hozzá ne nyúljon/
ez a vadállat ehhez a gyerekhez. Meg
fogja ölni...
Pedig nem öli meg, csak
esetlenül fogja, néhány lépést mellette
tipeg a gyerek, sétálnak, mintha egy
játszótéren lennének, nem pedig egy vesztőhelyen.
A pap feszeng, érezhetően
kínban, zavarban van, hisz mi sem idegenebb tőle, mint éppen egy csecsemő
testének édes puhasága, kedvessége, szelíd melege. De közben a bibliát idézi: "Te
pedig, kis gyermek, az Úr előtt jársz,
hogy az ő utait megkészítsed és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét" ...
A diszkrepanciát tan és valóság, az itt
minden értelmüket elvesztett, visszájukra
fordított steril hittételek és azok eredeti

tartalma között, aligha lehetett volna döbbenetesebben érzékeltetni, mint ebben a
pokoli "üde idillben" . Kétségtelen, hogy
egy olyan rnűvész alkotásával van dolgunk most is, akinek van bátorsága a
végső határhelyzetekig elmenni, olyan érzelmeket megbolygatni, olyan viszonylatokba hatolni, amelyekhez feltehetően még
senki sem nyúlt, legkevésbé a film plasztikus kifejezési eszközeivel.
Hasonlóan felkavaró jelenetsor a felolvasás ábrázolása. Már maga a szöveg is az,
amely egy technológiai leírás, egy használati utasítás száraz tárgyilagosságával
írja le, hogyan lehet egy embert - megcsonkítás útján - a lehető leglassabban
megölni, mi a fortélya annak, hogy a testrészek kimetszését, illetve lecsípését el lehessen még és még húzni - anélkül, hogy
a halálraítélt idő előtt kimuljon. De emlékezetes ennek a motívumnak
filmbeli
megformálása is. Ezt a halálvademecumot
ugyanis nem illusztrálja semmi, egyetlen
kegyetlen tett sem. Egy meztelenre vetkőztetett, szerencsétlen külsejű, angolkóros süldőlány sziluett je van előttünk, akiről azt sem tudjuk, vajon ő-e a kiszemelt
áldozat; kivüle a morbid szertartáshoz
asszisztáló fehéreket figyelhet jük, akik
unottan, részvétlenül hallgatják a szöveget: a vásznon leginkább a fehér pribékek nőnemü segédjét,azJ ártatlan Gretchennek maszkírozott Máriát látjuk, amint
buzgó szorgalommal, mint egy litániát,
olvassa és olvassa ezt a véget nem érő
deskripciót. A háttérben pedig a pátert,
aki mintha urához imádkozna, adjon neki
erőt végighallgatni ezt az iszonyatot, aztán
mégis önkívületbe esik ... Mást nem látunk, s más nem is történik. Dehát míért ?
Talán azért, mert olyan borzalmakról esik
szó, amelyeket amúgysem lehetett volna
filmre vinni? De akkor minek a leírás?
Miféle filmszerűtlen megoldás? Pedig az
értelmét ennek a jelenetnek éppen hogy
ez a forma fejezi ki; nem azt akarja bizonyítani a film, hogy ilyenek is történtek
1919-ben Magyarországon, hanem hogy
ilyen leírások léteztek és léteznek, az emberirtásnak ezt a technikai tökéllyé, mármár "tudománnyá"
emelt tapasztalatát
szabályok ban rögzitették, Mellesleg a szö-

,

veg, mint értesültem,
nem hazai, nem is
európai eredetű; parafrázisa egy az ázsiai
középkorból származó kivégzési módszernek: a hatása, amelyet a nézőre gyakorol,
azonban nem független a mi korunktól
sem. My Lai és a dél-vietnami tigris-ketrecek emlékeit ugyanúgy felidézi, mint
Ausohwitzét, vagy az 1956-os ellenforradalom akasztásait. Mégpedig éppen a halálra kínzás személytelen módszerességével, mechanikus jellegével. Nem kéjelgés
itt a vérengzés, hanem gépies rituálé, a
halál technicizálódása - jóval Eichmann
és a levágott fejeket, füleket gyűjtő green
beret-ek előtt!
Mi sem lenne felületesebb, mint az indulatokat, amelyeket ezek az érzelmeket
felkavaró képek kiváltanak, a műalkotás,
a film ellen fordítani: a történelem aberrációját
a rendezőnek tulajdonítani. Az
Égi bárány-t lehet is, kell is bírálni, de
úgy hiszem, nem így, nem ezért.
Miről is szól ez a film? A magyar filmkritikában, mióta divatba jöttek a sokértelmű művek, elterjedt az a szokás, hogy
a bemutató előtt felkérika
rendezőt, a
film készítői t, szíveskedjenek a nagyérdemű publikummal közölni, mit akartak
tulajdonképpen
elmondani. S a művészek, akik félnek, hogy félreértik
őket,
többnyire kötélnek is állnak, programnyilatkozatokat
írnak, vagy mondanak
tollba, amelyeket a kritika aztán vitaalapnak tekint, mondván: ki más, mint
az alkotó illetékes arra, hogy kifejtse a műbm miről is esik szó. Szokás nálunk hivatkozni a nevezetes anekdotára, hogy Arany
valamely művéhez írott kommentárnak
a szélére - ahhoz a mondathoz, hogy
"itt a költő azt akarta mondani, hogy ... "
- odaírta: "Akarta a fene!" Mintegy annak bizonyítására idézik ezt, ez, hogy így
igaz: csak a művész maga tudhatja, mit is
alkotott; miriden más csak beleérzés lehet, kritikusi belemagyarázás, szubjektív
interpretálás. Csakhogy ez egyáltalán nem
törvényszerű: a rnűvész alkotásának nem
a művész az egyetlen és nem is mindig a
leghitelesebb interpretátora.
Azt hiszem, példa erre Jancsó és az Égi
bárány is. Mit mondott a rendező egyikElőzetes nyilatkozatában erről a filmről ?

Idézzük: "Szándékunk
ezerini nem más
ez a történet, mint a paranoia egy változatának társadalmivá vált folyamata. Felhasznál egy irracionális ideológiát - a
vallást -, amely évezredes hagyományai,
az emberekbe mélyen beleidegződött sztereotípia-rendszere
révén rendkívül
hatékony. A Biblia nagy, gazdag, eklektikus
elv-gyűjtemény,
amely a magatartások
minden lehetséges változatát tartalmazza;
törvényszerű, hogy egy ilyen határhelyzetben, mint a forradalmat követő megtorlás, az agresszív változat érvényesül ...
Napjainkban szerte 'fl \világon p,ggasztóan
terjed az irracionalizmus, ,újraszerveződtek, teret hódítanak az irracionalizmus
erői; a vallás, a nagyhatalmi ~ovinizmusban ,megnyilvánuló imperializmus, a jobboldali anarchia...
A filmben konkrétan
egy régebbi korhoznyúltunk
vissza, mert
- úgy véljük - jobban kielemezhetők
egy jelenség komponensei a szúletés
pillanatában. Az itt ábrázolt korszakban a

munkásmozgalom
még 'sehol sem rendelkezik hatékony állami bázisokkal, ezért
vegytisztábban ~elemezhetőa fasizmusnak
egy - speciálisan kelet-európai i-- megnyilvánulása: az a dzsentroid jellegű, feudálfasizmus,
ami a forradalmakra
való
represszióként
Kelet-Európának
úgyszólván minden pontján (viszonylag jelentéktelen "'ülönbségekkel)
kialakult.
Ilyen
szempontból teljesen a történelmi tényeken - jellegzetes történelmimozgásmodelleken - alapul a film." Érdemes-e
hosszasan bizonygatni, hogy a film nem
mindig támasztja ezt alá, s hogy az Égi
bárány a minősítő megítélés tekintetében
is jobban jár, ha nem azokat az igényeket
kérjük számon rajta, amelyeket ez a nyilatkozat ébreszt?
Példának okáért aligha az lesz a benyomása az Égi bárány nézőjének, hogy
a benne ábrázolt folyamatban a vallást
egyszerűen felhasználják.
A három pap - Páter Varga, a Kano-

nok és Márk atya - közül csak az előbbi
útja halad az ellenforradalommal párhuzamosan. De hirtelenjében ennél többet
nem is igen lehetne elmondani róla. Ez a
páter minden ízében anakronisztikus figura: valahonnan a filmet intonáló paraszbháborúk
vagy a harmincéves háború
korából importálhatták; a középkor végén,
a reformáció kezdetén lehettek, voltak
ilyen mély és őszinte szenvedélyű vándorprédiká torok legalábbis az irodalom
tanúságai szerint, Ez nem valami úri
pap, kűlső habitusa szerint is népi származék, nemcsak szó szerint, de átvitt értelemben is, "mezítlábas".
Mint típus
sokkal jobban illene az ellenkező oldalra,
nagy átkai, profetikus gesztusai, aszkétizmusa alapján inkább ott keresnők a helyét, a világi élvhajhászók, a dőzsölő uraságok ellenségeinek
táborában.
Mégis:
miért ágál olyan fékezhetetlen vad indulattal a forradalmárok ellen? A Zadravetz-féle fehér papok a feudális és a burzsoá osztályok kiszolgálói voltak, azok vagyonát és hatalmát védtek, amely az
övéké is volt, a vallás szavai az ő szájukból nem csenghettek őszinte megszállottsággal, mint Varga páteréből. Ez az
ember nem rnanipulátor, hanem fanatikus, nem egy osztály és nem is önmaga
érdekei vezérlik, magának különösen nem
«kar semmit; ha paranoiás, akkor is egy
mániává torzult eszme betege. Hogyan
lehet megérteni határtalan gyűlöletét a
vörösök ellen, ha semmi sem tanúsítja
kötődését az urak osztályhatalmához. hogyan fogható fel önmagát sem kímélő
pusztító szenvedélye, miért harcol, milyen célok lebegnek előtte?
Tudjuk be epileptikus örjöngésnek ak tivitását,
csak annak? Akkor persze sokat veszítene jelentőségéből ; szinte mindent. Pedig aki ennek a filmnek nézője
volt - és megbízhatóan regisztrálni tudja
élményeit - az nem fogja tagadni, hogy
legalábbis a vetítés első harmadában a páter szuggesztiója alá került, és nagyon is
izgatta, mi mozgatja és mi feszíti, fűti
. belülről ezt a figurát. De még ha lelki
betegségről van is szó, milyen ideológiát
szuggerál? A páter mindvégig az ótestamentum haragvó-büntető
istenét idézi,
8

azt a Jehovát, aki folyvást saját, hozzá
hűtlen népét korholta, átkozta. Első szava
így szól: "Jaj a vétkes nemzetnek,
a gonoszsággal terhelt népnek, az elvetemült
ivadéknak, a bűnbe rögzött fiaknak! Elhagyták az Uratf" És így folytatódik a
dikció: "Tanácsot tartotok, de nem én általam, szövést kezdtek, de nem az én lelkem által, hanem hogy bűnt bűnre halmozzatok! Hogyha ellenszegültök,
és engem haragra ingereltek,
fegyver emészt
meg titeket, mert az Úr szája szólott ... "
S mint aki a maga misszióját fogalmazza
meg, kétszer is elismétli :"Aki velem van,
az Benned nem csalatkozik Uram, aki a
kezemet
fogja, az a Te kezedet
fogja
Uram, seregek Istene!"
A történelmi szituációba helyezve, ez
azt jelenti: a forradalom semmi más, mint
árulás, engedetlenség, szembeszegülés ...
Szembeszegülésegyetlan
eggyel: a dolgok
eddigi rendjével. Ezt a rendet védelmezi
a páter, tökéletes absztrakcióként, függetlenül annak tartalmától. A forradalom az
ő agyában valami hasonlónak tűnhet, mint
a Sinai hegyről visszatérő Mózesnek az
aranyborjú körül táncoló nép, a törvény,
a fennálló rend megszegése : csak ekkén t
érzékeli a társadalomban végbemenő folyamatokat. Úgyis mondhatnók: ellenforradalmiságában az abszolút konzervativizmus testesül meg, feneketlenül
gyűlöli
magát a változást.
Legfőbb ellenségei - ez is bizonyítja,
hogy igazi dogmatikus nem a vörösök, nem az ellenségei, hanem azok a
papok, akik nem az ő útját követik, mint
Márk atya. "Lelkiatyaként" végigasszisztálja a vöröskatonák és a parasztok tucatjainak kivégzését, de maga fegyveréhez
csak akkor nyúl, amikor Márk atyát kell
lelőni, a vörös papot. S személyesen megszégyeníteni is csak a kanonokot szégyeníti meg, akinek a bort az arcába löttyinti.
Nyilvánvaló : annál nagyobb bűn nincs,
minthogy azok szegjék meg a rendet, akiknek hivatása lenne "ezt megőrizni. Varga
szótárában a fasizmus terrninológiájával,
sovinizmusával, faji uszítással,
szociális
vagy nemzeti demagógiával 'egyáltalán
nem találkozni;
az ő argumentációjában csak az árulás fogalmai léteznek:

"Királyt emeltek ők: de nem én általam;
fejedelmet választottak, de tudtomon kívül. .. Jaj nékik, mert eiuicoztak: éntőlem! Pusztulás reájok, mert vétkeztek
ellenem. Összevissza beszéltek, hamisan
esküdtek, szövetséget kötöttek, de mint a
bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki
az ítélet ... l" Nem, akarva sem lehetne ennél a páternál az 1919-re jellemző szólamokat felfedezni:
itt egy a végtelenségig
elvont "hűség"-eszmény
ideológiai pretoriánusával
van dolgunk, aki csak engedelmesség-engedetlenség
viszonylataiban
képes gondolkozni.
Némelyek a film készítőinek
szemére
vetik, hogy a páter figurájában
a katolikus papokat tették felelőssé 1919-ért, az
ellenforradalom
oldalán :játszott szerepüket túlhangsúlyozták.
Oszintén szólva, ezt
sem éreztem;
egyrészt,
mert a filmben
reakció és progresszió határvonala
papok
között is húzódik;
másrészt,
mert a hidegen gyilkoló kommandósok,
a csendőrök és katonatisztek
céltudatos
és cselekvő ellenforradalmiságának
nem az izgatott Varga "hitvitázó" ágálása szabja meg
az irányát. És ez logikus is: ő egy olyan
absztrakció t képvisel az önmagában
való ellenforradalmiságot,
a tiszta változás- és fejlődésellenességet
-, amely inditékaiban sem kapcsolódik azokhoz a nagyon is 'effektív és konkrét motívumokhoz,
amelyek a terrorista
fegyvereseket
mozgatják.
Hogya
páter cselekvése egy másik, a
valóságos
eseményektől
távollevő
síkon
mozog, az még pontosabban
fejeződik ki
él vöröskatonákkal
való konfrontálódásaiban. A vörösök számára gesztióí egyszerűen nem apperci pálha tóak. Jelképesnek
is fel lehetne fogni, hogy a pátert,
aki
nagy lendülettel
a tóba veti magát hadd lőjék le, ha akarják! - hálóval fogják ki a vízből, mint egy csukát...
De
máskor is hasonlóan viszonylanak
hozzá.
Egyetlen
vonatkozásban
veszik tudomásul, abból a praktikus-taktikai
meggondolásból, hogyalakossághoz
való viszonyukat rontaná, ha egy papot bántanának.
"Ha paphoz nyúlunk - rnondja az egyik
voros parancsnok - nem metietiink: visz-

sza a faluba. Az asszonyok
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agyonvernek

bennünket." Amikor a páter egyik rohamában összeesik, és valamelyik katona bőködi, keljen már fel, a másik rögtön rászól: "Marha! Mit csinálsz, te állat!? Tudod, mit csinálsz te?!" S mikor valamelyikük a tóba vágtató Varga után lő, ráordítanak:
"Agyonlövöd, te őrült!" Csak
kétszer
egy-egy
rövid
pillanatig
tűnik
úgy, hogya
páter
életét veszélyeztetnék a vöröskatonák.
Az egyik az, amikor a fehérekre
lecsapó alakulat
komiszárja azt mondja Vargának:
"Meg kellene vizsgálni, hogy mi mindent csináltak maguk itt. De nincs rá időnk. Meg
aztán úgyis visszajövünk.
Ha ma nem,
akkor holnap vagy holnapután. Nem akarom, hogy azt mondják, gyilkosok voltunk," A másik az, amikor akomiszárok
egymás közt vitatkoznak,
és az egyik azt
mondja:
"Le kellene lőni őket. A for-

radalom elbukott. Ezek ölni fognak. Egészen biztosan őlni fognak". A parancsnok
azonban
ebbe sem hajlandó
belemenni.
Mintha egy kicsit meg is érezte volna,
hogy a páter
hatásával
csak a biblia
nyelvén
lehet hadakozni,
ő is a testamentumból
idéz: "Az embernek fia eljő az ő atyjának dicsőségében az ő an-

gyalaival, és akkor
nek az ő cselekedetei

megfizet mindenkiszerint." Ez talán az

egyetlen
pont, ahol igazi kontaktus
jön
létre a páter és a forradalmárok
közott.
Másutt úgy mennek
el egymás
mellett,
mint akiknek nincsenek
is érzékszerveik
a másik észlelésére.
Még tovább mehetünk
ezen a nyomon:
Varga a maga, azaz az ellenforradalom
táborában sincs "otthon". A rendező ezt korizekvensen
érzékelteti.
A páter
rituális
aktusokat
celebrál,
imádkozik,
gyóntat,
házasságot
szentesít, keresztel, utolsó kenetet ad fel, prédikál, vitézeket ava. áldást osztogat, mindvégig
lelővetéséig
- az ellenforradalom
oldalán áll, de egy
másik szférában
él, mint a többi
fehér.
Eggyé csak akkor válik véreskezű társaival, amikor Márk atyát lelövi. Miért ? Mint
már említettem,
ugyanazzal
a jelenséggel
találkozunk
itt is - még kifejlettebb
formában -,amelyet
Jancsónál már korá 0ban ismcgfigyelhettünk:
azzal, hogy muveiben az ideológiák és a társadalmi
erők

érdekei mereven elválnak egymástól.
A
Csillagosok, katonák-ban
lehetett ezt a
legpregnánsabban
látni: kétféle ideológiájú, kétféle erkölcsű, életérzésű sereg
hadakozott egymással - ezt bizonyítani
is lehetett! - s mégis sokaknak úgy tűnt,
mintha egyformák lennének; egyszerűen
azért, mert a film szinte semmivel nem
jelezte, hogy milyen célok, milyen érdekek miatt állnak emezek az egyik oldalon,
amazok pedig a másikon. A konkrét társadalmi célok és érdekek elmosódottságát nem ellensúlyozhatták az ideológiában
jelzett ellentétek. Varga páter az ellenforradalmiság tisztán ideologikus képviselője.
Ebben a vegy tisztára desztillált ideologikumban persze nagy buktatók
rejlenek; különösen ha a művész - mint Jancsó nyilatkozatában is olvashattuk - célul tűzte maga elé a történelem magyarázatát, sőt azt, hogy művét "teljesen tör-

ténelmi
tényekre" alapozza, "jellegzetes
történelmi
mozgás-modellekre."
Éppenhogya jellegzetes történelmi mozgás-modelibe nem illik, hogy egy olyan ellenforradalomnak, mint amit Horthyék vittek véghez 1919-ben, olyan önzetlen
prófétái legyenek, mint ez a páter, aki
- minden antihumánumával együtt isvalahonnan a legendák világából jön, az
eszmei jeleket "látók", a "kivál.asztottak"
közül. Pontosan ez az a különválás, amely
a fasizmus történelmi mozgás-modelljeibe már nem fér bele. A Kaszap Istvánok
manipulált pseudo-szerrtek voltak, a Zadravetzek meg maguk manipuláltak - kettőjük között csak aberráltak, azaz a valóságos viszonyok felismerésére képtelen,
fantazmagóriákban
élő emberek helyezkedhetnek el, akik a történelmi folyamatban nem játszhatnak kulcsszerepet.
Hogy a "modell" mégis működhessen,
fel kellett építeni Varga páterrel szem-

ben Márk atya (részben a Kanonok) ellenpólusát. Másszóval: foradalom és ellenforradalom harcát kvázi ideológiai síkra
kellett helyezni, félig-meddig
egyházon
belüli üggyé kellett tenni. A két társadalmi osztály és alapprincípium
közötti
ellentét, az ideológiai értelmű ellentét
forradalom és ellenforradalom között ily
módon az intoleráns, az erőszakos "hittérítő" pap és toleráns paptársai ellentétévé
szűkül. És ez túlságosan is kicsiny tükör.
. Egy bibliacitátumokkal
folytatott disputációba történelmi
harca nem férhet
bele.
Más, különös rnellékhatásai vannak ennek a beszűkülésnek. Gondolok például
arra a beszélgetésre, amelyet az egyik vörösparancsnok a Kanonokkal folytat, és
amelyből úgy tűnik, hogya
római ka.olikus egyházra, mint intézményre jellemző lett volna, hogy nagyon ellentétes
gondolkodású embereket egyesített magába. ("Maguk, Atya, érdekes szervezet.
Mindenféle ember van maguk között. Mindenfélét eltűrnek.") Erre a teljességgel képtelen gondolatra a film erőltetett konstrukciója kényszerí thette rá az alkotókat: ha
egyszer az egyházon belül zajlik le a két
tábor eszmei bajvívása, akkor - érthető
- az egyháznak nagyon liberális, minden irányban nyílt szervezetnek kell lennie ... A másik mellékhatás inkább rendezői dilemma. Miután Varga páternek
adományoztatott
a prédikátori, igehirdetői főszerep, nincs tér és idő kibontakoztatni ellenlábasának figuráját, Márk atyát,
a vörös papot, aki szükségszerűen még
absztraktabbá
válik. Egy sztenogrammjellé rövidül az az alak, akinek rendeltetése a "modellben" pedig nem kevesebb,
mint a forradalmi
ideológia egészének
képviselete!
_.._ ._ ..__
Mindezzel együtt és mindennek ellenére: az Égi bárány első harmada, első fele
igazi feszültséget tud teremteni, van egy
sajátos világa, amely leköti, izgalomban
.tartja a nézőt,aki
titkaiba szeretne behatolni, rejtélyeit szeretné megfejteni. Ha
nem is hiányoznak a jancsói sztereotípiák
(a lovaktól a pucér női fenekekig és az
olyan action gratuite látványokig, mintamiIJ:'en a játék a ködgyertyákkal), ha sok is
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a hulla (mellesleg nem naturalisztikusan
fényképezett hulla), akkor is feszült figyelemmel kísérjük a cselekményt, a tömör, jelentés-gazdag
dialógusokat. Mint
máskor, Jancsónak itt is sikerült bevonni
a nézőt a maga vízióiba. S mit képes például a tájjal csinálni! Nagyon is ismerős mindnyájunknak
ez a balatoni nádaspart, láttunk legalábbis hasonlót; a vásznon úgy tűnik fel mégis, mintha valahol a világ végén járnánk, hol sivár és
szürke, mint egy sivatag, hol rikító, mint
egy rossz anziksz. (Kende János, az operatőr színérzékenysége is közrejátszik ebben.) Hasonlóképpen remekel az atmoszférateremtésben.
A parasztháborúkat
már
említettem. Valóban olyan a légköre a bevezetőképeknek (nem utolsósorban a kitűnő en megválasztott Geyer-dal csodálatos melódiája teszi ezt), hogy azon se csodálkoznánk, ha Münzer Tamás vagy Dózsa György kaszásai jelennének meg a
színen; amellett roppant finom eszközökkel érzékelteti a bukás hangulatát, nemcsak a vörös tisztnek azzal a megjegyzésével, hogy eltiltja a lányt, a német parasztok dalából a bukott forradalomról
szóló strófát ne énekelje; nem kevésbé a
vöröskatonák
rezignált, már-már lomha
mozgásával, nagy-nagy fáradtságuk érzékel tetésével.
Hallatlanul
szuggesztív, színészileg is
eredeti a Varga pátert alakító Madaras
József játéka. Nem tudom, hogy blas zfémiának számít-e, de azt mondanám: ez
az alakítás szinte folytatása annak, amit
Latinovits Zoltán a Tóték őrnagyában alkotott, ez a "futóbolond" mozgás - mint
kivetülése a belső ingatagságnak, egyensúlyvesztésnek
- a mindennel szembeni
gyanakvásnak színészi-rendezői tr ouvaille. Ugyanakkor Madáras
arca lárvaszerűen merev, görcsösen kifejezéstelen,
szin te nem reagál a külső benyomásokra :
csak akkor torzul el, amikor a testi erőfeszítésben
összerándul.
Egyszóval:
a
filmnek ez a része - benne különösképpen a bevezetőül említett képsorok a maguk fokozhatatlan feszültségével .nagyon is érdekes és tartalmas.
Nem tudnék hasonlót mondani a második részről, amelyet attól a pillanattól

számítanék, amikor a kűlőnítményesek
parancsnoka a páternek Horthyék győzelmét jelenti, és megkezdődik a véres
"úri muri", a győzelem ünneplése. Majdhogynem olyan nagy az eltérés e két rész
között, mintha egy másik filmet látnánk;
változik a főszereplő is - a hegedülő
fehér tiszt lép az első helyre -, de ami
sokkal lényegesebb: más törvényeket követ az ábrázolás stílusa. Elsősorban erről
az utóbbiról szeretnék szólni, mert az az
érzésem, hogy itt fontos adalékot nyerhetünk Jancsó és Hernádi oly sokat vitatott
történelmi parabola-koncepciójának
helyes
értékeléséhez is.
Hogy mi a parabola általában, azt szükségtelen a Filmkultúra
olvasóinak magyarázgatni. De arra talán érdemes felhívni a figyelmet, hogy a történelemről, a politikai történelemről
szóló parabola kimondottan
modern találmány;
leginkább Brecht munkásságát
lehetne
kiinduló pontjának tekinteni, aki a fasizmus ellen írott műveiben fejlesztette sajátos agitációs és felvilágosító eszközzé.
Csakhogy nal a is kitetszett - s alighanem mindig is ki fog tetszeni -, hogy
a történelmi parabola nem fejezheti ki
a történelmi mozgás kis rezdüléseit, csak
fő vonásat. Mégpedig azért, mert feltételezi a közönségnél a történelmi matéria
jellemzőinek ismeretét, csak ennek alapján - vagyis a konvencionálisan ismert,
legfőbb tényekre támaszkodva - végezheti el feladatát: a történelem interpretálását.
A parabola korántsem öncélú műfaj,
áttételességének meghatározható funkciói
vannak. Olyan feltételek között jön létre,
amikor a történelmi tanulságokat
nem
lehet egy-az-egyben kjfejezni ; ilyen feltételt
jelenthet a társadalmi
rendszer
cenzúrája, de jelenthet a közönség "cenzúrája" is (értsd az emberek gyakorlatlanságát abban, hogy az általuk ismert
tényeket logikailag csoportosítsák és ebből megfelelő tanulságokat vonjanak le;
a parabola ezen úgy segít, hogya
mindig bonyolult, komplex valóságot lebontja
a lényegre, amelyet ameséhez
közelálló,
egyszerű hasonlatokkal fejez ki.) Ez a kapcsolat a konkrét, konvencionális ismere-

tek és a parabola között szigorú törvényszerűség, amelyet nem lehet büntetlenül áthágni; nem lehet például - pedig éppen ez történik az Égi bárány második részében olyan tények összefüggéseit parabolisztikusan elvonátkoztatni, amelyek a közönség egy parányi és
elhanyagolható
részét (talán!) kivéve,
senki számára nem plauzibilis ek. A parabolának
megfejthetőnek
kell lennie,
méghozzá egyértelműen; a parabola nem

vállalhatja magára, hogy egyszerre közölje is a tényanyagot, meg le is bontsa
a lényeg "meséjévé" , hogyegyszerre
konkrétizáljon és absztraháljon. A néző máskülönben egészen zavarodott lelkiállapotba kerül: egy rossz barkochbahoz hasonlítanám, amelyben olyan fogalmat kell kitalálni, amelyet mi, a beavatott nézők sem
ismerünk. Magától értetődő: ebből egy
. sor művészi dilemma adódik; ez az oka
például annak is, hogy a második részben kapkodóvá válik a tempó, szétesik a
kompozíció, szátmállanak a drámai keretek.
Nyomban a fehértiszt
színrelépésével
kezdődik a zavar. Pl. azt még megértenők,
hogy ez a széplélek hegedűs megcsókolja
az éppen kivégzett vörös katonanő meztelen holttestét. Valami morbiditást, romlás-virágai-szerű dekadenciát sejtet a kép.
De hogyan űtheti le a következő pillanatban a kekiruhás különítményes
a
tisztet, aki nyilván feljebbvalója ? Ehhez
már ismerni kellene olyan részleteket,
mint a horthysta tiszti bandériumok és
a fehérterrorista
szabadcsapatok egymáshoz való viszonyát, a köztük feszülő ellentéteket, a Jancsó által említett dzséntro id jellegű fasizmusnak,
annak keleteurópai változatának is egy egészen specifikus vonását. Még ebbe is bele lehetne
gondoltatni a nézőt, ha több információt
kapna, de a rendezőnek ez, úgy látszik,
nem is fontos: megelégszik ezzel a rövidke jelzéssel, és máris továbblép. Innentől kezdve aztán szinte hajtják egymást a szimbólumok, felocsúdni
sincs
időnk, hát még átérezni vagy megérteni
őket. Mit értsünk, teszem, azon, hogy ez
a fehértiszt keresztüldöfi a szuronyával a
Krisztus-képpel díszített processziós zászlót? Hogyan képzelhető el őtőle ez a
végsőkig indulatos cselekedet, amely teljes szembefordulást
sejtet a színe n folyó
.murival,az
ocsmány dáridóval?
Hogy
létezett talán egy-kettő az akkori "hegedűsök" nyilván a művészek között, kiknél hasonló ingadozásokkal,
végletekkel lehetett találkozni? Akkor éppen hogy nem indokolt a parabolában való
idézés! Az egyedít, akivételest parabolává
általánosítani :- mí értelme? S hogy lehet
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az, hogy akit a hullának adott csókért
durván leütöttek, kevés híján átküldtek
a másvilágra, bántatlanul gyalázhat ja az
egyházi zászlót? Vagy milyen értelmet
tulajdonítsunk annak, hogya
fehér tiszt
is epilepsziás? A parabolában ez valamilyen párhuzamot kell hogy jelentsen a
páterrel, akit hasonlóképpen - a feszültség csúcsán - görcsbe ránt a kor. De
miféle párhuzamot? S azután a még érthetetlenebb: hogy-hogy ez a tiszt játssza
a hammelni patkányfogó szerep ét, hogy
az ő hegedűszavával csábítják a parasztlányokat a máglyahalálba ? A megtorlás,
az álnok .színjáték ellen az előbb még
lázadó sohöngeist átváltozott cinikus gon osztevővé ? Nyilván. De mikor? Mitől?
Miért? Itt már nincsenek válaszok, itt
már csak az alkotók "beleérzéseit" tapogathatjuk ki, szubjektív "magáninterpretációi" -ka t pró bálha tjuk ki találni! Pon tosan ez az, amit a parabola nem visel ,el.
Jancsó, úgy érzem, itt egy zsákutca végéhez ért; most tűnik szembe élesen, amit
eddigi művei kapcsán is már érintettek a
viták, nevezetesen az, hogy amit el akar
mondani a forradalmian változó valóságról, sokkal konkrétabb, mint ami erősen
absztraháló
formáin átszűrődhet. Ezt a

problémát már első jelentékeny műve, az
Oldás és kötés is felvetette. Még inkább
érződik ez az ellentét újabb paraboláin. A
parabolának megszabott határai vannak,
korlátozott játéktere. Teszem, az olyan
jelképes, a tudat konvencióiban megrögződött jelenséget, mint az ellenforradalmi papság szer epét a Horthy-rendszer
szentesítésében szinte egy leporello egyszerűség ével el lehet benne játszani; s
ezt a jelenetsort - Varga páter "bevonulását" lóháton - mindenki érti is. De
az ellenforradalomban hányódó művészértelmiség elzüllésének lelki-jellemi fokozatait képtelenek vagyunk ebben az áttétel ben felfogni.
Nem véletlen, hogy a filmnek 'ebben a
részében előtérbe nyomulnak a zenei motívumok. . Érdemes ezzel is röviden foglalkozni, mert egy másik oldalról világítja meg ugyanazt a problémát. A zenének - siessünk hozzátenni - fontos
és tartalmas szerep j ut a második részben, szellemes en újszerűnek is nevezhetnénk. Figyeljük csak meg: amikor a dáridózók dalai a nemzet nehéz rnúltját idézik - a nép fájdalmas emlékeit, meghatottan rezgő hangon - akkor a vásznon
ugyanazoknak a tragédiáknak
a mégis-

métlődését látjuk. De a zene nem az
együttérzők hangjaként szól, hanem éppen fordítva, azok danászását halljuk,
akik tökéletesen érzéketlenek a nép sorsa
iránt: a múltbeli népet gyászolják - dalokban - miközben a jelenlegit ölik fegyverekkel.
Ugyanilyen "kontrapunktos" a zene hangsúlya másutt is: a vidáman harsogó trombitaszó nem bajvívásra,csatára,
hanem mészárlásra, vérfürdőre szólít. A legironikusabb pedig a
befejező képsor kombinált zene-kép hatása: a hegedülőfehértiszt
- ha igaz a történések végére a konszolidálódó hatalom valamiféle birtokosává vagy letéteményesévé avanzsált. Erre vall az is,
hogy ő lövi le, mint a kötelességét megtett mórt, a pátert, hogy őneki adja át az
egyik különítmény es vezér a kardot,
mintegy az uralom jelképét
(miután a
tiszt a hegedűt a (persze meztelen) cigánylány hasán helyezte el, záró arabeszkkén t világfáj dalmas életfej ezetének
végére. A karddal játszadozva fellép az
induló vonatra, végigsétálgat az üres vicinálison, amely őt, őt egyedül viszi majd
el innen, a gyilkosságok és a tömegirtás
színhelyéről kellemesebb
tájakra s
közben áthatóan, túldimenzionált hang-
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erővel a fülünkbe
harsogja a trombita az
érzelmes,
szíveket
olvasztó
melódiát:
"Szép vagy,
szág ... "

gyönyörű

vagy,

Magyaror-

A zenének
tehát
kétségtelenül
van
funkciója;
még annak a fájón cincogó,
monoton hegedűszólónak
is, amellyel a
tiszt "búcsú t" vesz ettől az infernótól.
Csakhogy ez az önállóvá válása a zenének kettős folyamat:
a kép-hang kontrasztjátéka
elszívja a dráma levegőjét, a
cselekmény mindinkább alárendelt íllusztrációvá válik, míg egyszerre csak nagyon
messzinek érezzük magunkat tőle; ami az
előbb még belénk hasított, azt egyre egykedvűbben nézzük; hiába eteti a szemünket egyre több "látvánnyal" a kamera, figyelmünk ellankad. Olykor még el is nevetjük magunkat (pl. amikor Varga páter megint egyszer, talán már harmadszor is, a vízbe gázol); a játék túlfűtöttsége, amelyet az elején elfogadtunk, most
csak groteszknek
tűnik; az emberek tömegére zúdított máglya vadul izzó Iahasábjait, lángjait
már úgy nézzük, mint
operai díszletet, már senkinek sem jut
eszébe, hogy egy szörnyű tragédia végkifejletének tanúja.
Ez a hirtelen elidegenedése
a nézőnek
elgondolkoztató
kell hogy legyen az alkotók számára is. Okát azokban is látom, amiket már elmondottam.
És még

valamiben. A befejezés - semmi kétség
- a mulatozás utáni másnaposság, a duhajkodást
követő
csomor
hangulatába
vált át. Csakhogy ezt a néző át nem éli,
ez a katzenjammer
nem az övé, mintahogyamulatozók
részegsége sem volt
az. Pedig a film minden erővel és eszközzel ezt szuggerálja
a közönségnek:
mintegy azt várja el tőle, hogya
maga
bűnéért
vezekeljen.
Csodálkozhatunk-e
azon, hogy a mai emberek számára ez
elfogadhatatlan
igény? Hogy ösztönösen
is tiltakoznak
ellene, hisz olyan vádat
éreznek ki belőle, amely őket nem illetheti ?
Ezekben az amúgyis már nagyon hoszszúra sikerült jegyzetekben
a kísérletére
se szeretnék vállalkozni annak, hogy meghatározzam, hol s hogyan helyezkedik el
a rendező
pályáján
ez a film. Csupán
annyit
tennék hozzá, befejezésül, hogy
Jancsó ebben a művében
sem tagadta
meg útkeresésének
következetességét:
ő a
végére jár önmaga ellentmondásainak
is.
Az Égi bárány-t alighanem
így kell és
így is lehet értékelni. Valóban: nem "sikerült" film ez, ezért elsősorban problémáiról is szóltunk, de a végsőkig feszített ellentmondásai
biztatnak is, értékes
tanulságokkal
is terhesek. Jancsó egy út
végére érkezett, de ez csak egy kísérlet,
nem a művész útja.
Rényi Péter

"LíRAI" FASIZMUS
A lantos Orfeusz, ha megzengette
lantját, köréje gyűltek a vadak és a madarak,
a fák és a sziklák, a bokrok és a virágok;
a farkas békésen hevert a bárány mellett, a fa nem árnyékolta
be a virágot:
a természet harmonikus
renddé alakult
át.
A hegedűs Orfeusz hegedűjével
maga
köré gyűjti a gyilkosokat és a hóhérsegédeket, sírásókat és a halálon sírva vigadókat, a gondolkodás nélkül ölni tudó
marcona legényeket és a gondolkodás nél-
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küli ölésre idomított seregeket:
a bikacsökös fasizmusból harmonikus
fasizmus
lesz.
Az Égi bárány első fele nem hoz újat;
mintegy összefoglalása
mindannak,
amit
J ancsó és Hernádi a forradalom és ellenforradalom
összecsapásáról
eddig elmondott. Erről most sincs több és más mondanivalójuk. Annál inkább arról, ami ezu tán következik.
A bestiálisfasizmusról
sokat tudunk;
ezt volt a legkézenfekvőbb
és a legköny-

nyebb ábrázolni. Csakhogy a tömeggyilkosság lélektana csak felhámja a fasizmusnak ; a lényeg mélyebben van. Romm
látlelete a hétköznapi fasizmusról
már
fontosabbat mond a rendszer szerkezetéről, a szervezettség erejéről, a cselekedetek
gépiességéről,
beidegzettségéről.
Jancsóék a legiszonyatosabbal
néznek
szernbe ra harmonikus renddé alakuló fasizmussal.
Ha a fasizmus csupán egy államforma
lenne, eltemethetnénk a történelemkönyvekbe és az emlékezetünkbe. Csakhogy ennél sokkal több: az emberben meglevő
10S-SZ rendszerré kristályosodása.
Butaság,
szadizmus, szolgalelkűség, irigység, rosszindulat, szűklátókörűség mindig volt és
lesz az emberekben, aminthogy mindig
is voltak és lesznek buta,. szadista, szolgalelkű, irigy, rosszindulatú, szűklátókörű
emberek. A fasizmus azért végveszélye az
emberiségnek, mert az emberekben meglevő
rossztulajdonságokat
társadalmi
rendszerré ötvözi, s ezáltal fölszabadítja
és kitenyészti a lappangó rosszat, polgárjogot ad neki, sőt, trónra ülteti. A fasizmus nem egyszerűen a Rossz, hanem a
megkoronázott
Rossz, a kánonba foglalt
és fölmagasztosult bűn.
Elembertelenedés: ez a fogalom egyre
inkább azonos lesz az elgépiesedéssel, a
kiürítéssel, az elsivárodással, az elidegenüléssel. Jancsó számára azonban nem.
Ő "romantikus";
az emberiséget fenyegető veszélyek közül őt mindig a végletesebb és véresebb, a fasizmus foglalkoztatja. Meggyőződésem szerint joggal,
hiszen korunk szélcsendes pillanataiban
sincs okunk megfeledkezni arról, hogy
nemcsak a tunya érdektelenségbe fulladhatunk bele, hanem a vérbe is. Ha Bergman az ember és ember közötti kapcsolat teljes elsivárosodása figyelmeztet, Jancsó ugyanolyan
joggal figyelmeztet az
ember és ember közötti gyilkos kapcsolat lehetőségére. Ha Antonioni bemutat
egy világot, mely már semmi értelmet
nem tud adni az embereknek, legjobb
esetben
is csak látszatcélokat, Jancsó
ugyanolyan joggal mutatja meg azt a világot, ahol az embereknek van céljuk: a
bennük levő rossz kiélése. Az elernberte-

lenedett ember Jancsó számára nem a kiürült ember, hanem a gyilkos.
Ha a szadistáknak és eszeveszetteknek törvény adta joguk és Iehetőségük van a gyilkolásra: ez a bestiális fasizmus. Romm
azért nem mond többet ennél, mert megmutatja, hogy a kispolgári észjárás, életvitel és érzelemvilág milyen mértékben
alkalmas arra, hogy az emberek tömegét
gyilkosságok és tömeggyilkosságok végrehajtójává tegye. Jancsó nekem azért mond
ennél többet, mert egy olyan rendszert
mutat fel, melyben az emberek már nemcsak részesei, hanem résztvevői a tömeggyilkosságnak;
már nemcsak parancsra,
engedelmességből, fegyelmezettségből, érdektelenségből ölnek, hanem a harmónikussá vált rendben a maguk harmóniájának kiteljesedéseként.
A fasizmus akkor
válik igazán az emberiség végveszélyévé,
ha megteremti a maga harmóniáját.
A kínzókamrák fasizmusában csak a
szadisták valósíthat ják meg önmagukat. A
gépies tömegkivégzések fasizmusában a
kivégzők csak bábok; hétköznapi emberek, akikből egy más rendszerben békésen söröző családapák, házi áldást hímező
családanyák lettek volna. Orfeusz azonban csodára képes: mítosszá varázsolja a
fasizmust. S ettől kezdve a fasiszták már
nem vértől csöpögő kezű dúvadak, nem
is lélektelen ítéletvégrehajtók,
hanem a
nagy szertartás felmagasztosult résztvevői. Orfeusz nem kegyeletből, nem részvétből, nem álszentségből csókolja meg
a halálba indulókat, hanem a nagy szertartás celebráló főpapjaként, és a fasizmus liturgiájában föloldódott, s nemcsak
igazolást, hanem harmóniát nyert gyilkosok már nem vérszomjas farkasként,
hanem a rituálé beavatott résztvevőiként
köröznek a halálba küldöttek körül. Immár nem kivégzendők állnak szemben a
kivégzőkkal, hanem áldozók az áldozatokkal.
Attól kezdve, hogy Orfeusz megjelenik,
alig hangzik el szó a filmben. Halkabban
pattognak a halálba küldő kurta tőm ondatok, halkabban csattannak a gyilkos lövések is. Orfeusz hegedűje hallatszik csak;
a hegedűszó lengi be a máglyák dombjait, aveszlőhelyek
katlanjait. A szadista
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tömeggyilkosok, lélektelen parancsvégrehajtók, meggyőződés táplálta hóhérok átlényegülnek: Orfeusz hegedűje érzelemvilágukban is meggyökereztette
a fasizmust. Meglelték immár a nagy kielégü-

lést, s feloldódnak a harmóniában. Az emberirtásnak
ettől kezdve nemcsak politikuma, életformája, ideológiája van, hanem érzelemvilága is: a gyilkosok lélekben is fasiszták lettek.
Gyurkó

SZIMBÓLUMOK

- IDÉZÖJELBEN

Az Égi bárány történelmi film. A Tanácsköztársaság leverésének napjait és az
azt követő véres ellenforradalom
eseményeit foglalja össze. Történelmet csináló
és a történelmet elszenvedő emberek sorsát bontja ki egy olyan korszakban, amely
a szégyen élményét kínálja a nemzeti önismeretnek.
A fehér terror időszaka volt ez, amelyet saját ideológusai keresztény kurzusnak is mondtak. Ennek képzetkincsét és
értékrendszerét,
eszközeit és kellékeit ismerjük meg, s hatás-mechanizmusát
követhetjük nyomon Jancsó filmjében.
A történés szűk térben és elhatárolt
időben játszódik le, egy nádasszéli vízparti legelőn és a szomszédos domboldali
gyümölcsösben. Mintha reggel kezdődne,
s egyetlen véres nap és lidérces éjszaka
után másnap reggel érne véget. A nézőnek az az élménye, hogy egyetlen pillantással bezárható térben, egyetlen nap alatt
lejátszódó eseménynek a tanúja.
A vízparti legelőn vöröskatona-csoport
állomásozik. Életmódjukkal, naiv jóhiszeműségükkel, aparasztháború
indulójával
mintha a forradalmak ősi törekvését próbálnák valóra váltani: az értelmes, természetes szabadságot. É'lhetnének Provence-ban is, egy albigens közösségben, a 13.
században, vagy a cseh hegyvidéken, egy
huszita táborban, a 15. században. De
mindenképpen a tiszták világának szelíd
örömeit és etikai forradalmiságát
idézik
fel. S mintha ellenfelük is a forradalmak történetéből lépne elő: az inkvizítor
aki a szent szöveg szavaival indítja el és
indokolja a vérengzést.
Az inkvizítor szerep ét itt egy eszelős
pap tölti be. A gyűlölködés megszállottja.
Nyakán kidagadnak az erek, habzik a
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László

szája, összeesik, görcsösen vonaglik. Képi
megvalósítása a türelmetlenségnek,
amely
az "eszme epilepsziásait" jellemzi.
Az Eszelős pap mellett ott áll első perctől fogva vtézkötéses,
zsinóros támogatója, aki törvényesíti
az üldözést, kíséri
a vezért, s a vármegyei dzsentri-hazafiság
világi elemeivel színezi az ellenforradalom ideológiáját. Az Eszelős pap és a Vitézkötéses körül tömörül a Szerit szövetség: a Darutollas és társai "a történelmi
osztály" nevében, a Jutasi őrmester (a
célzás anakronisztikus, de találó), a csendőrök, a Szőke lány, aki szerivtelen kegyetlenségével a koncentrációs
táborok női
hóhérainak
az előképe. Ez a tömörülés
vezetőként ülteti lóra az Eszelős papot,
gondosan kiválasztja az inkvizíciós kínzások elrettentő módját, s megindítja a kivégzések sorozatát.
Egy órára fordul a kocka. A határ felé
nienekülö
vöröskatona-csoport érkezik. Kiderül, hogy a fehérek vízbe fojtottak
egy lányt az 'elfogott tiszták közül. A
gyilkost kivégzik. De csak a gyilkost. A
többieket nem bántják, noha nyilvánvaló,
hogy ezek is részesei a bűntettnek. Ez a
döntés a csoport vezetőjének
az etikaiideológiai megfontolásából fakad: a győzelemhez vereségeken át vezet az út; s a
veszteseknek.
ha egyszer még győzni
akarnak, meg kell őrizniük erkölcsi tisztaságukat.
A film második része a diadalmi mulatság. Az ellenforradalom
győzött. Falusi búcsú légkörében folyik a dáridó.
Asszociatív fonala Ady versét idézi fel,
a "Kétféle velszi bárdok"-at ("fecerunt
magnum
aldumas"). E vérgozos, ciganyozó orgiában alakul ki az ellenforradalom ideológiai eszközrendszere
és az

ehhez szükséges kelléktár. Az Eszelős pap
lovon, karddal a kezében parádézik a véres majálison, ahol minden társadalmi réteg megkapja státusát, feladatát, s az ennek megfelelő lelki táplálékot. Hazafias
dal vigyázzállással és papi áldással a kicsiknek; sorozás, rendgyakorlat
az ifjaknak; fehér kesztyűs díszmenet ugyancsak
papi áldással a katonáknak; gulyás-főzés
az asszonyoknak. Bűnbocsánat a vezeklő
lánynak - válogatott halálnemek a tisztáknak.
Közben a legelő egyik részén, vágtázó
lovascsendőrök gyűrűjében összeül a katonai bíróság. A kép a .három keresztfával, a mély háttérrel, a domboldalon öszszegyűlt néppel a Passióra emlékeztet.
Három forradalmárt
ítélnek el: két vöröskatonát és egy vöröspapot. Az elítéltek nem vállalják a túlvilági igazságszolgáltatás ígéretét, hanem az evilági harcot folytatják: ledöntik a kereszteket. A
két katonát a fehérek agyonlövik. A reverendáraazonban
nem tüzelnek, a vöröspapot az Eszelős pap lövi le, a Szőke
lány és a Vezeklő lány adja kezébe a
fegyvert. A gyilkosság után a Pap ismét
összeesik; hosszan ránga tózik. Ekkor terelik oda a másik nyavalyatöröst.
a hegedülő fehértisztet,
hogy próbálja meg
feléleszteni.
A Hegedülő különös
figura. A búcsúsokkal együtt érkezik, művészként hegedül. Kétszer kerül összeütközésbe a Szerit
szövetség új rendjével. Először egy megölt lányt csókol meg, másodszor szuronnyal rohan rneki a templomi zászlónak.
A Darutollas mindkét lázadásakor leüti;
a Hegedülő összeesik, görcsösen vonaglik a földön, mint az Eszelős pap. Kétszer letaglózták; ő is nyavalyatörős
(lehet, hogy eltanulta, lehet, hogy eljátssza,
lehet, hogy mindig is az volt); kijárta az
iskolát! Majd ő az, aki életre kelti a
Papot, s ezzel megmutatja, mire képes.
Ekkor már sor kerülhet a helycserére.
Az Eszelős pap a vízparton
megáldja,
szinte megkereszteli vagy felkeni. A Hegedülő fölül a vezérséget jelző fehér lóra.
S kezdetét veszi a haláltánc. Az alkonyodó tájon, égő máglyák között a fe.
hér lovas vonójára megindulnak
a fia-

talok, meztelen lányok, félmeztelen fiúk
követik a Hegedülőt, aki úgy vezeti be
őket a sírgödörbe,
ahogyan
amesei
Patkányfogó csalta be sípszóval a hammelni gyerekeket a tengerbe. A pribékek
rájuk döntik az égő fahasábokat, közben
a vízparton
is folynak a kivégzések, a
Hegedülő Júdás-csókkal tereli oda az áldozatokat.
Reggel lesz. A Hegedülő átlényegülése
véget ért. Még egy .szerelmi jelenete van
egy cigánylánnyal ; ebben is a most már
őt szolgáló Eszelős pap áldása kíséri. Majd
ott hagyja a hegedűjét a lány meztelen
testére fektetve. Megcsókolja az Eszelős
papot; ez is Júdás-csók - a következő
percben lelövi az áldásadót. Átveszi a Vitézkötésestől a felcicomázott kardot, megsuhogtatj a, vonatra száll, s elindul, most
már mint elhivatott - mint az ellenforradalom égi báránya.
Nincs többé szüksége
sem a hegedűre.
sem a pap dikciójára.
A hatalom csúcsán,
ahová most indul, inkább kell neki a földíszített kard, meg a szótlanabb, engedelmesebb támogató.

Csoportok, szereprendszerek
A történetnek nem egyének, hanem csoportok a szereplői, Egy-egy csoport lép
a színre. Tagjai együttesen bukkannak elő
a háttérből, együttes sorsuk van, együtt
vesznek részt a drámában - ha nem is
egyforma kimenetellel, de nagyjából egyforma kockázattal. Ilyen együttes sorsok:
a vízparton állomásozó vöröskatonák csoportja, amely a forradalom utópista idilljét villant ja fel. Majd a második vöröskatonacsoport. Ez képviseli az ideológiai
elkötelezettséget, a Tanácsköztársaság etoszát. Külön csoport az Eszelős pap és
köre, az ellenforradalom társadalmi támaszai. További csoportok - tagjai együtt
tűnnek fel, egyazon
történelmi
sorsot
kapják osztályrészül a Darutollas és
társai, a csendőrök. a fehérkatonák,
az
iskolások, a falusi legények.
Az 'egyes szereplőknek nincs is személyes előtörténetük.
Nem ismerjük a nevüket, a származásukat. Nem tudjuk, ki hon19

nan jött, mi szabta
meg életútját,
mi
okozta végzetét. Neve is csak egyetlen személynek van: a második vöröskatona-csoport, a védelmi
gárda
vezetőjének.
De
még ehhez a történelmi
névhez
is alig
fűződik a filmben egyénlélektani
vonás.
S a film alakjai mégis elevenek,
differenciáltak,
egyediek.
Jellemzésük
szociálpszichológiai.
A csoportjukban
kialakult
helyüket
és a csoport jukkal együtt elfoglalt társadalmi
helyzetüket
ismerjük
meg.
Nem azt tudjuk,
hogy milyenek
lennének önmagukban,
hanem
azt, hogy milyenné
formálja
őket a csoport,
amelyben
élnek,
a történelmi
körülmények,
amelyeknek
alakító hatását
a csoport közvetíti.
Egyéniségük
egy szereprendszerben rajzolódik
ki. Az Eszelős
pap az
ideológiai
türelmetlenségnek
a meg testesítője, "a cél szentesíti
az eszközt" tételt
érvényesíti
evangéliumi'
szöveggel
és óLestamentumi
szenvedéllyel.
Szerepreridszeri kiegészítője,
a Vitézkötéses,
pántlikás magyarkodással
cifráz za a pap citatológiáját,
Még világosabban
mutatja
az alakok
társas-helyzeti
- szociálpszichológiai
értelemben
szerep szerű - megfogalmazását
a Hegedülő.
Egyetlen
szót sem szól. Előtörténete
ismeretlen.
Az 'epizódokból
tudjuk meg, hogy szépen hegedül,
érzékeny,
nehezen viseli el a zárt köteléket,
köny-

nyen ido~ul
külső mintához.
Ezeket
a
készségeit
és vonásait
csiszolja a csoport
szereppé
dresszúrával
(katonai gyakorlat),
megfélemlítéssel
(kétszer
leütik),
a hiúság felkeltésével
(lóra ültetik).
Így ala-

kul ki a nagy szerep: a haláltánc prímásának a történelmi és szociálpszichológiai
szerepe. A művész és a vezér sűrítése ez,
a történelmi
csepürágó
alakja. Egyformán
tud hegedülni,
csábítani
és ölni. Nemcsak
megtanulni
képes az epilepsziás
rohamot
(rnint Felix Krull, aki ugyancsak
a művész és a szemfényvesztő
sűrítése),
hanem még gyógyítani
is.
A Hegedülő
története
a vezéri szerepképzésnek
egyik lehetséges
feltételrendszerét mutatja
be, általában
azt a módot, ahogyan manipulációs
beavatkozások,
készségek
és elvárások
találkozásából
kialakítják
a szerepet,
amelyet
a történelmi helyzet
kíván.

Jelképek és kellékek
Minthogy
a történés
résztvevőinek
pszichológiai
értelemben
alig van előtörténetük,
helyzetük
értelmezéséhez,
sorsuk
értékeléséhez,
indítékaik
megsejtéséhez,
pszichológián
kí vüli
támpontokat
kell
kapnunk.
Az öltözetek
is nyújtanak
eligazí tás t. A szereplők
szin te 'egyenruhá -

ban élnek: reverendában,
katonaruhában,
csendőr-uniformisban,
öregasszonyfeketében ; ha a ruha nem elegendő, fehér vagy
vörös kokárda
jelzi a hovatartozást.
De
a formai vonásoknál
fontosabb
eligazítást
nyúj tanak a történelmi kellékként
használt jelképek. A visszajáró,
képi-tartalmi
egységek
között
számos
olyan
tárgya t,
cselekvést,
helyzetet
találunk,
amelyek az
európai gondolkodásban
j elképek, értékek
hordozói,
de ebben a történésben
mégsem az ismert
szimbolikus
jelentésnek
felelnek meg, hanem egy másik folyamatnak az eszközei, kellékei.
Olyan történésre
utalnak,
amelyben
értéküktől
megfosztva,
nem
jelképként,
hanem
a
szimbolikus
jelentés
fintoraként
fordulnak elő.
Ilyen
kellék-értékű
jelkép
ebben
a
filmben
a kard. Az európai
kultúrkör
egyik
nagy szimbóluma.
A Niebelungmonda és a hun-magyar
mondakör
révén mint isten kardja,
az elhivatottságnak a jelképe.
Akinek
a kard a kezében van, azt az istenek
kiválasztották,
természetfölötti
erők segítik - legyőzhetetlen a harcban.
Ebben a történetben
azonban
kard
nem harci
eszköz. Sokféle
halálnemnek
vagyunk
a tanúi:
agyonlőnek,
mérgeznek, vízbefojtanak,
elégetnek.
De a kardot mint fegyvert
nem használják.
Nincs
olyan helyzet,
amely tárgyilag
utalna
a
kardra min t a legyőzhetetlenség
j elké pére. Használják
lovaggá
avatásra,
eskütéteire, díszfelvonulási
buzdításra.
A dáridóban rákerül
egy színes papírlánc.
Ez
megkérdőj elezi az ünnepélyességet
és a
harciasságot,
felhígítja
a hagyományos,
mítikus értéket, fintorként
kiséri a szirnbólumot. Azt sugallja,
hogy ezt a jelképet idézőjelben kell értenünk: szimbolikus tartalma
érvénytelen.
A jelentés nem
foglalja magába az 'elhivatottságot;
az erőszak és a kegyetlenség
felfedésének
az
eszköze, a manipuláció
kelléke.

a-

Például,
a kardnak
mint kelléknek
az
első felhasználásakor
az Eszelős pap szertartásos mozdulattal
lovaggá avatja a Darutollast,
aki rögtön ezután megbilincselteti az elfogott
nőket. A lovagi
jelkép
egyik lényege a nők gyámolítása ; ez itt

visszájára
fordul;
a lovaggá
avatás
az
inkvizícióban
folytatódik.
Egy másik ilyen felhígított
szimbólum
az epilepsziás roham. Az an tik világban
szent betegségnek,
morbus
sacernek
nevezték
el. Feltételeztek,
hogy a habzószájú, eszméletlen
ember terrnészetfö'ötu
erőkkel
érintkezik,
görcsös
rángatózása
az égi erőtől való érintettség
következménye,
tudatvesztése
pedig a jÓ30k és
próféták
kiváltsága.
A szent betegségbe.n
így a megszállottság
jelképét
látták,
az
égtől való függésnek,
a testi-lelki
megsemmisülésig
menő
elkötelezettségnek
a
kifejezését,
ami eleve tiszteletet
váltott
ki.
Az Eszelős
pap rohamaiban
érezzük
ugyan
a szenvedélyt,
a dühöt,
de gyakori megismétlődésük
mégis
azL a benyomást kelti, hogy nem annyira
a megszállottság
jelképe,
mint inkább a hatáskeltés eszköze. A Hegedülő
is ugyanúgy
rángatózik,
s amikor
sajáL tapasztalata
alapján életre kelti az Eszelős papot, akitől feltehetően
eltanulta
a mag.szállottság
görcsét, már úgy tűnik, hogy a rohamokban, amelyeknek
tanúi
vagyunk,
egyre
több lehet a teátrális
vonás. A végletes
elkötelezettségnek
ez a szim bóluma is a
manipuláció
kellékévé
vá lik.
Kiegészíti
ezt a Vezeklő lány jelképes
alakja. Férjét kivégzik,
s ő térden csúszva esedezik
búnbocsánatért.
Majd teljes
kiszolgálója
lesz a gyilkosoknak;
töltött
fegyvert
ad az Eszelős pap kezébe, hogy
arra lőjön, akivel apja, fé:.ie, ő maga is
egy táborba tartozott.
A Magdolna-jelkép
visszájára
fordul;
a bűnbocsánat bűntársat nevel. A vezeklés formai vonásai (alázat, térdeplés)
nem a bűntől
való megszabadulás
és az erkölcsi emelkedés
szimbolikus
jelentésének
felelnek
meg, hanem a függő helyzetet,
a kézbentartásnak
egyik eszközét szemléltetik.
Az
elhi va tottságnak,
az
elkötelezettségnek,
a
gyengék
gyámolításának,
a
megbánásnak
a jelképei
az Eszelős pap
táborában
nem ezt az értelmet hordozzák.
A manipuláció
sajátos jelentesi mechanizmusát (szemiózisát)
tárják fel: a kellékké
devalvált,
felhígított
szimbólumok
j elentésrendszerét.
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Ezzel éppen ellentétes a forradalmi
csoportok szemiotikai
ábrázolása.
Mozgásuk,
tetteik,
viszonyulásuk
a természetesség
igényét és a történelmi
felelősséget
fejezik ki a hagyományos
szimbólumok
indulati hitelességével
amilyen
például az
indító kép: a vízből kiemelkedő
lová t vezető meztelen
lány.

A két szembenálló
tét a hiteles jelképek
szimbólumok
kétféle
megmutatja.

Máglyák

világnak az ellentéés az idézőjelbe tett
jelentésrendszere
is

énekelnek

A film témáj a, az esemény szövése, a j elentéshordozó
képrendszer
mintha rokonságban állana Kassák Lajosnak
ugyanerről az időszakról
írt eposzával.
Kassák
mint kortárs és tanú írta meg 1920-ban
a Máglyák énekelnek
című hőskölteményét a Tanácsköztársaságról.
A művet
azzal a figyelmeztetéssel
ajánlotta
az új
költőknek,
hogy
" ... gondoljanak
a lemészárolt emberekre,
akik a magyar földek és vizek alatt
fekszenek
ma vérző
nagy rózsákkal a homlokukon."
Mintha a szemtanú-költő
kiáltó figyelmeztetése
félévszázad
után eljutott volna
a film alkotóihoz, és az egykori dokumentumokból
bontották
volna ki a rémület
napjainak,
hónapjainak,
éveinek
a vízióját. Érdemes kiemelni
példaként
egy-egy
sort Kassák
szövegéből,
amely
megmutatja, hogy ez a vízió hiteles:

"J ézus fehér

bárányai! Elérkezett a leszámolás órája ...
Mintha állandó borzongás gyötörte volna
a földet.' ..
Lampionos termekben bádogfrázisokat röhögiek ki magukból a hatalom őrült jei ...
A napok úgy haltak meg, mint megmérgezett kutyák
a gőzölgő szemétdombokan '"

... bombákkal
és fölszúrt
átmasíroztak adarutollasok

bajonettekkel
...

Az őrség egy éjszaka agyonvert
lányok
hullájába botlott a Szent Ferenc-téren ...
Máshol is találtak meggyilkolt
embereket,
de ezek meztelenre voltak vetkőztetve ...
Mellük bíborkeresztet
vérzett ...
Ismertem azt a lányt, akit tegnap húztak
ki a folyóból. Azt mondják,
nem volt
rajta semmi ruha ...
Isten bárányait valaki minden reggel újra
és újra megnyírta ...
A legvadabb
darutollasok, meg néhány
veszettreivott
csendőr, külön brigádokban
elindultak a falu felé.
Megszállott papok amennybejutás
létráit
prédikálták:
Fogat fogért!
Titeket az igazságos isten büntet! ...
Heuiluuic.
Lent és fönt.
Haláltánc ...
De a kiválasztott
emberek csak énekeltek ...
... mint akik már mindenen túl vannak,
szájukban
az ünnepek
kibontott
szalagjaival.
Részeg darufollasok még ütötték a ráadásaikat."

E képek megelevenítésével
az Égi bárány
alkotói
a fehér
terror
születésének
a
mikrostruktúráját
rajzolták
meg.
Igaz,
szűk térben, talpalatnyi
földön. De valószínű, hogy
Siófoktól
Orgoványig
nem
egy ilyen
vízparti
tájon
játszódott
le
ugyanez a történés,
nem egy helyről indultak el vítézkötéses
kísérőikkel
olyan
vezérek, akik kitanulták
a nyavalyatörést,
és ezzel bizonyultak
érdemesnek
a marsall-botra.
S még általánosabban,
a film a képi sűrítés erejével mutatja
meg a vallási köntösbe öltöztetett
erőszaknak
az eszközrendszerét.
Érzékeltet
egy
korszako t,
amely ezzel az eszközrendszerrel
felhígította, devalválta
saját szimbólumait.
Törtérrelmi
példán
tanít
bennünket
arra,
hogy különbséget
tegyünk
az indulatilag
telített
hiteles szimbólumok
és az idézőjelbe tett szimbólum-fintorok
között.
Mérei Ferenc
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ÉRZELMES-KíVÁNCSI

KALANDOZÁS

Sárika, drágám
Sándor Pál 'első filmje a Bohóc a falon
mai fiatalokról szólt. A második, a SzeTessétek Odor Emíliát meg a régiekről.
Legújabb, Stirilca, dTágám című művében
pedig a múlt és a jelen ütközik. Méghozzá azért, hogy e megütközésből valami
kimondatlan tanulság származzék.
Rögzítsük gyorsan, habár kíméletlenül:
a három film közül a Sárika, drágám sikerült legkevésbé. Talán mert a történelmi pólusokat könnyebb ábrázolni, mint
- ellentmondó sajátságaik mélyére tekintve - harmóriiát teremteni közöttük.
Ez a harmónia-teremtés alighanem Sándor Pál legigazibb
művészi
szüksége.
Azért fordul a múltba, mert a jelennel
erkölcsileg nem tud megbékélni. S azért
ábrázolja a jelent, hogy benne időtlen
érvényű tartalmakat keressen.
Annak idején, Sándor Pál bemutatkozásakor természetesnek
vettük, hogy egy
húsz-valahány éves rendező a saját nemzedékéről kíván vallani. A fiatalokról,
akik lázas kriksz-krakszokat, különös, izgatott és játékos ábrákat rajzolnak korunk falára. A panelházak oldalára s a
. deszkakerítésekre is. Sőt, azon sem ütköztünk meg, hogy a rendező - aki e
rejtjeles ábrákat maga sem tudta pontosan megfejteni - a vetítővásznat ugyancsak "firkálásra" használta. Odor Emíliát
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azonban Sándor Pál buzdítására sem sikerült megszerctnünk.
Legfőképp azért,
mert nem értettük, mi rejlik az érzelmes felhívás mögött? Miféle közléskényszer hajtotta vissza rendezőt a millenniumi
időkbe? Vagy milyen be nem vallott nosztalgia? Most, Sándor Pál harmadik filmje
megfelel korábbi kérdéseinkre
is. Egy
hősök nélküli, lázongásainkat
megértőn
fogadó, ellentmondásos, de sohasem életveszélyes korszak tanúj a fordul itt a
múltba példákért. Olyan korokba, amikor a Renddel szembeugró eszmék követése vagy csupán a Rendben feszengő
erkölcsiség is halálos kockázattal járt.
Sándor Pál nem akarja "fölmutatni"
ezeket a példákat. Csak meg kívánja idézni őket. Művészi kontaktusba kerülni velük. Mintegy az időt áthidaló párbeszéd
- egy maga alkotta, érzelmesen kívánesi dialógus - formájában kinyomozni a
változatlanul érvényes erkölcsi normákat.
Sándor Pál voltaképp a történelmi korszakokon áthúzódó, humán tendenciák folyamatosságára kíváncsi.
Új filmjében két nemzedéket szembesít egymással. Két magatartást. De úgy
is mondhatnám: két, merőben ellen tétesnek látszó világot.
Bóna Péter, az oroszlán-sörényű,
harsányan magabiztos, ifjú filmrendező ta-

lálkozik Sárikával, a munkásmozgalom
veteránjával. Méghozzá elég tapintatlan
szándékkal. Bóna azért keresi fel vidéken élő nénikéjét, hogy zuros magánügyeinek rendezéséhez - már tegnap is

késő lett volna - tízezer forintra megvágja. Egy mai beat-fiatal és a kommunista mártir-özvegy.
A világnézetében
kialakulatlan,
kézzel-lábbal
hadonászó,
torkaszakadtából
őszinte fiatalság és az
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elvei ben megcsontosodott,
csöndes
öregség. A legjelenebb
jelen és az ápolásra
szoruló, élő múltidő. Csupa kontraszt. Nagyobb távolságo t két hős két emberi
képlet - között nem is lehetne elképzelni. A polarizáció
tökéletes.
Mintha Bóna
Péternek
'egy szobor talapzatára
ke1lene
felugrania,
hogy elbeszélgessen
az emlékművel, kölcsön kérjen tőle, s aztán lesegítve
a piedesztálról,
barátaival
együtt
körültáncolja.
Csakhogy
Sárika
nem áll semmilyen
piedesztálon.
Évtizedek
gyakorlatából
tudjuk, hogy
a munkásmozgalom
"pozitív
hősnöit"
milyen
nehéz
ábrázolni.
Mert
könnyen
önmaguk
jelképévé
dermednek.
Sárika is megkapja
majd halála után "a
munkásosztály
régi harcosa"
címszöveget
az újságok
hírrovatában.
A lényében
azonban nincs semmi ünnepélyes.
Szikár
karakterében
is bájos nőalak ő. Csöndes
mártíriumában
is jókedvű.
Olyan személyiség, aki magában
valami roricsolha tatlan anyago t őriz. Az értelemmel
telített
múlt nyugalmát.
A sorsukkal
megbékélt
em berek kedélyességét.
Ez a "humán"
tulajdonság
alakját
ma
is példaszerüvé
teszi.
Bóna Péternek
azonban
őmellette
csak
dramaturgiai
szerepe
van.
Extrovertált
módon kell ábrázolnia
a mai fiatalságot.
Kiélezetten
bemuta tní Sárika
világának
ellentétét Még némi lélektani
"hitelrontás"
árán is. A művészsüvölvény
ajtóstul ront
be tizennégy
éve nem látott rokonához.
Min tha
csak
tegnap
találkoztak
volna
utoljára.
Bóna csőstől
zúdítj a az öregasszonyra
zabolátlan
és impertinens
fiatalságát.
Tüstént
.Jesárikámozza",
arcul veregeti,
megforgat ja. Íróilag
"beprogramozott"
ifjúságában
még saját, jól
felfogott
érdekét
is elfelejti;
csak a rábízott magatartásra
ügyel, s nem e föllépés
várható
következményére;
előirt
gátlástalansága
a taktikailag
célszerű mozdulatokat
is megtiltja
számára:
úgy adja
elő a kérését,
mintha
egy régi adósságot
akarna
behajtani.
A pénzt
ugyan
nem
kapja meg. De az ajtó nyitva
marad.
S
cl tárt ajtón át beözönlik Bóna világának
statisztériája:
elvált felesége, ritkán meglátogatott
szer etője,
ilyen-olyan
barátai;

28

hogya
mártir-özvegy
házában "teenagerpar tyt" rögtönözzenek.
Sárika kissé ijedten téblábol
ebben
a rumliban.
De a
fiatalok gátlástalansága,
agresszív közvetlensége titkon tetszik neki. Talán még Péter "rámenős"
modora is. Valami rokonságat sejt meg múltbéli magatartása,
nyílt
szívvel vállalt küzdelmei
és a házába tolakodók
fesztelen
viselkedése,
tág mozdulatai között.
Ez az a rokonság,
amely Sándor
Pál
filmjében a jelent a múlttal összerímelteti.
Az ifjú rendező,
ha csak pillanatokra
is, átéli Sárika
sorsának
"történelmi
romantikáját".
Az öregasszony
pedig - lényének
természetes
derűjével
a fiatalok
játékostársává válik.
Sándor Pál írói képességei
mindenképp
szerényebbek
filmrendezői
kvalitásainál.
Ez a potencia-különbség
a "szerzői
filmek" alkotóira
világszínvonalon
is jellemző. Csakhogy.
Más, ha a rendezőben
készségeskedő
írónak
csupán
realizálnia
kell
a sajátosan
"filmi"
látomást;
és
megint
más, ha 'egy irodalmi
feladatot
kell előbb megoldania,
hogy a rendezői
ihlet kiteljesedjék.
A Sárika, dr-ágám esetében az utóbbiról
van
szó,
A rendező
"segít" az írónak. Nemegyszer
úgy, hogy
hibáit jóvá kell tennie. A Sárika, drágá1n
forgatókönyvében
már
olyan
lélektani
szöcske-ugrások,
logikai
láncszem-szakadások, helyzeti
áramszünetek
akadhattak,
amelyekre
a rendezőnek
fel kellett volna
figyelnie.
Ha nem lenne legalább
"társszerzői" minőségben
azonos az íróval. (A
főcímben
szerzőként
Tóth
Zsuzsa
neve
is szerepel.)
Sárika
alakjában
éppen
e "protokolláris"
személy
érzelmi
fűtöttsége
miatt
életrajzi
ihletés
sejthető. És természetesen
Bóna Péter filmrendező,
baráti
köre,
valamint
a történetbe
beugró
nőügyeinek
karakterrajzában is. De a film szubjektív
tölte tű
hőseit megfelelő írói leleménnyel
- a jellemek és a cselekmény
közös fogantatásának
látszatát
keltve
kellett
volna
rábírni
arra, hogy
az eleve "kiélezett"
eseménysort
hitelesítsék.
Vagyis,
hogy
"jót álljanak"
a történtekért.
(Gondoljuk
meg: milyen
hibátlan
a Szer-elem című

filmben a két, hasonlóképp
divergens
nőalak összhangja.
Milyen
pontosak
a párbeszédek.
A reagálások.
Az állandó
érzelmi feleselés.)
Ez azonban
Sándor
Pálnak
ritkán
sikerül. A hősök próbára
bocsátott
kara kterének
és e próbákat
lebonyolító
jeleneteknek
kevés a belső logikájuk.
A szerző
külön képzeli el alakjait,
s külön a szükséges helyzetet.
Így minduntalan
kérdésekbe ütközünk.
Íróilag megoldatlan
kérdésekbe,
amelyeket
a rendező
érzékeny
és mozgékony
kamerájának
kerülgetnie
kell. (Hány éves Bóna Péter?
Mikor találkozott utoljára
a néni vel ? Ha tizennégy
éve nem látta, honnan
ez a magabiztos
föllépés?
És az elvált feleség?
Miért jön
kombiriéra
vetkőzni
a vadidegen
lakásba?
Majd a barátok,
filmes ek, beat-zenészek?
Honnan
szivárognak
elő ilyen létszámban?)
E "probléma-kerülgetés"
közben
Sándor
Pál stílusérzéke
is zavarba
jön.
Pedig kevés fiatal rendezőnk
érzi ennyire

a stílust.
A Bohóc a Ialon-ban csak egy
nemzedék
közérzet ének
lázas
krikszkrakszai L rajzolta
fel, színes krétával,
hevenyészett
stílusban;
jóformán
szöveg
né.kül.
Szeressétek
Odor Emíliát című
művében
pedig a biedermeyer
menüettek "zenei"
elemei uralkodtak.
De a Sárika, drágám-ban más megfogalmazást
kíván a film szubjektív
fűtöttsége
úgynevezett
"lírája"
és mást
a kötelező jelenetmegoldások
piaktikuma.
Mást
az érzelmi
"közeikép".
S megint
mást
a környezet
"távlati"
képe.
E kétfajta
igény pedig n~m tud stilárisan
összhangba
kerülni.
Így a stílusváltozatok
közt ügyes
lavírozásra
kényszerül
Ragálj ' Elemér, az
opera tőr is.
Patkos
Irma főszereplése
a már elfelej tett
színészriő
"újra-fölfedezésének"
számít.
Kern
András
harsány
játékos
kedvvel fogadott
szót a rendezőnek.
Szabó
Gabriella
személyében
pedig Odor Emíliát
is viszontláthattuk.
Galsai Pongrác
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KÜLVÁROSI

ÖRJÁRAT

Horizont

A cím költői jelképrendszert
előlegez, de
a horizont, abban a szerepkörben, ahogy
itt megjelenik - szúk, nyomott, Iehatárolt,
a szociológia jelentéstárában
is értelmet
kap. Felmérés és líra közössége az új
amerikai prózától a dokumentumfilmig,
a Hair-től "A látogató"-ig korjelenség. Az
alkotószemélyiség összetartó 'ereje nélkül
ellensúlyozzák egymást, a művet is szétzilálják, de ha a művészi intellektusból
lobbannak elő, és egymást erősítve kompozíciót teremtenek, stílus sá forrnálódnak,
étkkor 'Új minőséget hoznak létre.
Gábor Pál a félúton tart. Felmérései
hitelesek, lírája tisztaszólamú,
de a kompozíció még hiányzik. Ezúttal olyan stílusteremtési kísérletről van szó, amely érvényesülésének gátja, talán éppen maga a
lír ából és objektivitásból
felnövekedő
filmkészítési módszer.
A Horizont rendezője fiatal rendező, de
t ud már "filmet
csinálni". Szerencsére
nem egyszerűen az a célja, hogy összehozzon
egy "jól
megcsinált"
filmet.
Nincs alkotói "ősvilága", nincsenek lappangó mítoszai, amelyek magukhoz vonzanák. Ez önmagában nem erény, nem
hiány, ez adottság. Lépésről lépésre hódít
meg egy világot. Maga is ismerkedik a
mili ővel, a miliő embereivel, és van benne annyi érzékenység, tehetség, felelős30

ségtudat, hogy nem impressziókat közöl,
nem kirándulásra hívamunkáséletbe.
A
világ amitbi tokba vesz: a külváros. Füstös táj, rozsdaszag, peremélet, szemetes
udvar, ócska villamos zörgése, nyolcórázásban elmúló nap, lődörgésben telő életek. A magyar filmgyártás két évtized
.alatt néhány kivételt nem számítva - ·elsősorban
Máriássy Félix és Gyarmathy
Lívia filmjeire gondolok - éppen elég
sokféleképpen próbálta adjusztálni ezt a
világot ahhoz, hogy már annak is örüljünk, ha a Horizont elkerüli a sablonokat,
ami a patétikus szoborgyártásés
a nyomorromantika között szinte minden változatot kimerített. Az érték itt elsősorban
a látásmód, amit az objektivitás keménysége és az együttérzés költészete ad. Gábor Pál őrjárata
a külvárosban a Tiltott
terület-tel kezdődött. Második filmje is a
táj-, a környezetábrázolásban,
és annak a
keretneka
rajzában a legerősebb, amiben az emberi kapcsolatok remény telenségének megmutatása közben is az embert erősítő vonásokat emeli ki.
Egy fiú, aki kimarad az iskolából, botrányt 'csap, meglóg a munkahelyéről; egy
anya a vegetáció szintjén; felvillanó arcok házmesterlakásból,
gyárból, utcáról.
Ezeket az élet peremére sodródott figurakat Gábor Pál (forgatókönyvíró-társa

Marosi Gyula) egy erkölcsi hierarchia
olyan pontjára
helyezi, ahol lehetnek
ugyan
bármilyen
gyötrött,
"kopásos"
alakok, önmagukban nélkülözhetnek mind'2nféle etikai arcot, mégis elnyerik rokonszenvünket. Ők a másokat meg nem
károsítók,
akik életük lefokozásával csak
önmagukat büntetik, a film rendszerében a tiszta oldalra kerülnek. Velük
szemben a pénz, a szellem kufár ainak egyautófusizó,
egy feketefuvarozó,
egy
fásult tanár - felvillanó figurái, akikkel
kapcsolatba kerülve a film főalakjai kiszolgáltatottak maradnak. A mélyre sülylyedteket Gábor azzal tartja emberi nívón, hogy nekik kibicel. Számára az iskolából egy felelőtlen gesztussal kimaradó, züllésre kész fiú a védenivaló és a
gyereksorsot, a jellem zuhanását értetlenül figyelő tanár kerül ítélet alá, pedig
a fiú rossz hatása az iskolai táncbulin
nyilvánvaló, a tanár higgadt eltanácsoló
szavaiban pedig nehéz lenne kivetnivalót találni; a fia születésnapi ing ére valót az üzemből kabátja alatt
kicsenő
anya magatartása az elnézhető és a tulajdonképpen a maga munkájával pénzhez

jutó autójavító magatartásától
határolja
el magát. Az elesettekkel, a lecsúszottakkal való együttérzésével teremt Gábor lehetőséget arra, hogy keményen ábrázolja
szellemi és lelki nyomorukat, ne szépítse
meg életüket. Ez a magatartás a képek
rendszerében minőséggé válik és egy filmen eddig meglehetősen megközelíte tlen
életformát tár fel. Együttérzése csendíti
fel a lírát is, a kemény kirajzolt világ
lágy kontúrjainak
kompozícióit, a sivár
helyszínek belső feszültségekkel való gazdagítását, azt a képi világot, amely Zsombolyai János kameráj ának segítségével az
"érted haragszom, nem ellened" művészi
látásmódját tükrözi.
De a Horizont ellentmondása éppen az,
hogy kibontakozását az a stílus nehezíti,
amely az értéke. A konfliktus itt ugyanis
pszichológiai, a főhős lelkében játszódik
le. Mindaz, ami Gábort izgatja, elsősorban
belűl megy végbe. A tizenévesek elzárkózása és elzártsága, a burok, amelyben
élnek, a fal, amely közöttük és a világ
között magasodik - mindez lélektani ábrázolás nélkül megközelíthetetlen. Mi makacs értetlenségük oka? Melyek magatar-

szimptómái? Hogyan rajzolódik ki
c. magány útjainak és az ütközetek harcmezőinek
térképe a kamasz-bensőben?
Nem egyszerűen az unos-untig emlegetett
kordivat, az apáktól hagyott örökség elleni lázadás a magyarázat minderre. Nem
is a személyiségnek és a társadalomnak az
in tézményrendszerek
korszakában elhidegülő kapcsolata. Ezeket mint domináns
okokat Gábor is elejti: nem fejleszti tovább az indító jelenetben ábrázolt magatartást, amikor hős e Karesz végül is teljesen céltalanul, vad ellenállásának dokumentálásaként hivatali iratokat kezd tépdesni. A film kérdése viszont pusztán társadalomvizsgálattal, ember és környezet
analízisével nemigen közelíthető meg. Itt
ugyanis arról a kamaszlélek borzongásai t
mutató gyerektükörről
van szó, aminek
ábrázolásával évekkel ezelőtt már kísérlelezett Somogyi Tóth Sándor és Révész
György. Ezeket a rezdüléseket egy, a kör-

tásuk
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nyezetrajzot előtérbe állító stílussal meglehetősen nehéz teljességében megmutatni.
A sihederlélek
zavara ugyanis változó
miliőben is állandó. Az ilyen eredendően
pszichológiai konfliktusnál a "bemérés",
az "élnek így is emberek" dokumentálásánál lényegesebb a lélekrajz pontos, művészi ábrázolása.
A film önmagában kitűnő teszt-jelenete jól mutatja, hogy milyen hallatlanul
bonyolult a kamaszfiú lelki állapo t-ren dszer e, s hogy Gábor ezt nagyon jól tudja,
éppen ezt akarja megmutatni. A kérdésfelelet képsor jelentősége és sikeres megoldása mégis ellentmondást takar: túlságosan megfogalmazottan kerül a film végére mindaz, aminek búvópatakszerűen
kellene futni mindvégig, a történet valamennyi jelenetsorában. Így azonban: a
filmben mozgó fiatalember
egyszerűbb
képlet, mint a tesztvizsgálaton résztvevő
Karesz. Gábor elég' messzire merészkedik

a lelki hadállásokba, de mivel a pszichológiai konfliktus ábrázolására is inkább a
lírai-szociológiai
módszert
alkalmazza,
részletvillanásokat, jó mozaikokat ad, nem
átfogó kompozíciót. Otthonosan jár a választott környezetben, jól teremti meg a
keretvilágot, viszont magát a tesztvizsgálatot a végső jelenet néhány percébe sűríti, pedig a tesztvizsgálat maga a történet, a film. Csak egy az egészet átfogó
kompozíció tudná megmutatni a kamaszlélek zavarát, elkerítettségét, az állapoto t,
amelyben nemcsak a világ nem tud mit
kezdeni Karesszel, de ő sem önmagával.
A probléma itt nem annyira az iskola
vagy gyár, az utca vagy állás alternatíva.
Egy maga tartás-rendszerről.
egy állapot
formálódásáról van szó, ami a fiúnak a
gyárba való belépésével sem szűnik meg.
És ebben a konfliktusban éppen az a mai,
hogy érinti azokat is, akik stabil pontokhoz kötődnek, nemcsak a Karesz-féle lézengők sajátja; az a mai, hogy az önmegtalálás az egész kamasznemzedék számára
időleges csak egy új állásban, egy új szerelem vagy barátság légkörében, mert jőhet újra a visszacsúszás a "nem értem
magam és nem értem a világot" alaphelyzetbe; hogya kamaszlélek horizont ja
hogyan borul be, tisztul ki és komorodik
el újra, és mindezt miképpen szenvedi végig a Fiatalember. Arról a válságról van
itt szó, ami két-három év robbanásaiba
sűríti mindazt, ami aztán lassított fel vételben végigkíséri az egész életet. Éppen
il kamaszlét
és emberi lét analógiajának
belső igazsága tágítaná ki a Horizont témáját, konfliktusát, tenné alkalmassá korproblémák befogadására.
Mindebből kevesebbet kapunk. Marad a
kitűnő környezetrajz, a hősök józan lírájú
ábrázolása, a tehetséges
kísérlet
egy
egyéni
filmstílus
továbbmunkálására,
nagyerejű . operatőri munka és két erős
színészi teljesítmény,
Orosz Lujzáé és

•

I

Fried Péteré. Mindez elég ahhoz, hogy
rokonszenvvel figyeljük Gábor Pál pályáját, és várjuk a Horizont tanulságai ból is
épülő folytatást.
Sándor Iván
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EGY ÖSSZEOMLÁS

ESETTANULMÁNYA

Pierre és Paul
A nagyközönség káromkodva távozott a
Pierre és Paul előadásairól. A kritika közönyét kevésbé értem. Ha még nem késő,
"rehabilitálni" szeretném ezt a kiemelkedő filmet.
René AHio alkotása - a rendezőt a Mélta tlan öreg hölgy révén ismerhetjük megközelítőleg azt mondja el, amit a Dillinger halott. Csak jóval emberibben és
realisztikusabban. Régi meggyőződésemet
igazolva: hogy bármennyire kivetkőzzék
is magából a realizmus nagy korszakában megörökített valóság, a megörökítés
módszerén nem kell radikálisan változtatni. AHio látnivalóan nem akart mást,
mint megindokolni egy emberi összeomlást. Ha szükségét érzi, hogy bizonyos
motívumokat jobban megvilágítson, nem
fél kulcs-dialógusokba önteni őket. Nem
fél attól, hogy maradinak vélhetik rendezését, s ez a legbiztosabb módszere annak, hogy ne legyen maradi.
Mert a filmművészeti realizmusból bármi kinőhet. (Ellentétben a rossz avaritgarde filmművészettel, mely megtiltja,
hogy másnak tekintsük, mint ami lenni
akar.) AHio írói és rendezői érdeme, hogy
nem vállalja vakon a fogyasztói társadalom, az elidegenülés, a manipuláció stb.
körül kialakult mítoszokat. Nem megy
lépre: majdnem azt rnondhatni, hagyom á34

nyos társadalmi oknyomozással éri el a reveláció hasonló fokát! Ez nem szimplicizmus, mint a misztifikálás
hívei hinnék, hanem önuralom. A mélyén éppoly
meg szenvedett felismerések rejlenek, mint
a manipulatív társadalomról szóló hisztérikus vádiratok mögött. S nem utolsó
szempont, hogya majdani győzelem esélyéből többet remélhet az önuralom, mint
a fejvesztett jajongás.
Szociálpsziohológiai tanulmány a Pierre
és Paul. Egy prosperáló építővállalat
prosperáló építésvezetője vakon költekezni kezd: részletre, hitelre. A kövérkés
Pierre még nem hízott el annyira, hogy
ne bíráskedhasson
a vállalat hétvégi rögbimérkőzésein, nem öregedett meg anynyira, hogya
csacska Martine csak a
pénzéért szeresse, s még nem annyira
"burzsuj", hogy ne érezzen lelkiismeretfurdalást, ha helytelenül bánik munkásaival.
Pierre, akit Pierre Mondy felülmúlhatatlanul jelenít meg a jóformán egyszemélyes filmben, a fogyasztói társadalom
öntudatlan játékszere: irodájában elektromos levélbontóval nyitja fel postáját, a
kilónyi újsággal két perc alatt végez, mégis naponta engedelmesen megveszi.
A kellő pillanatban, költekezés e tetőpontján éri a kijózanító hír: főnöke rö-

vid úton az újonc, Amerikát járt Levasseur kezébe játssza Pierre álmát, a "nagy"
telep vezetői poszt ját. Nem tudni, nepotizmus kedvez-e Levasseurnek, vagy az
üti el Pierre-t a kinevezéstől, hogy alacsony származású. Mindegy: Pierre-en átlép a hatalmi rend, pedig világéletében a
legnagyobb odaadással hasonult hozzá.
Kijózanodna, ha még tehetné. De elkésett, bankfedezete kimerülve, a pálya
szélén a helye. Burzsujnak nincstelen,
munkásnak viszont burzsuj. Moran - remek, hi teles munkás figura - kíméletlenül töri szét azt az illúzióját, hogy akár lecsúszottan - -egy lenne a sorsa a
munkásokéval. "Részletre vásároltál, mi?
Vergődsz, mint egy patkány? De én fütyülök rád. Engem Martin érdekel, akit
igazságtalan ul kirúgtál. "
Akikről eddig alig vett tudomást: színre
lépnek a szülei. A két öregecske szomorkás alakja lassan ráterül Pierre vergődésére. A két dolgos, tisztes kisember
azonban nem csupán az esztelen költekezés ellenpont ja a filmben. Az apa halála után a nagynéni elbeszéléséből Pierre színleg semmitmondó részleteket tud
meg apja legénykoráról. Nadrágját estelente a matraca
alá helyezte, reggel
mielőtt villamosra szállt, rongyot vett elő
él vén kőfal mélyedéséből,
s egy kerékvető kőre helyezve lábát, megtörülgette
cipőjét. Szűkös,
mégis autentikus
életforma rajzolódik ki Pierre előtt, amelyet
ő - élvhajhász tömegemberré válásával
- jócskán megtagadott. Megindító pillanatok: Pierre magamagán tapasztalja, hogy
ennek az életformának a lehetősége mindvégig benne rejlett. Elfogja az OS1, gyermeki zavar, mikor halott apja gesztusait
érzi újraszületni önmagában.
Azért terebélyesedik el rajta halott apjának, Paulnak a képe, mert megingott?
Vagy azért ingott meg, mert a kritikus
pillanatban Paul halála is tetézte zavarodottságát? Nem felel erre a film, mert
az élet sem oszt ilyenkor feleletet. Egyáltalán: AHio nem tünteti fel szilárd választóvonalként az apa halálát. Az előzetes események utóbb mutatják meg igazi
tartalmukat (például a tévén látott patkánykísérlet), s végleg a haláleset sem
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szegi útját Pierre költekezésének. "A pénz
nem számít" - mondja a temetési vállalkozónak. S ez nem a tékozló fiú tiszteletadása még, csupán a kivagyiság konok folytatódása.
A reveláció csak sokkal később érkezik
el. Egy reggelen Pierre félmeztelenül villannyal borotválkozik az ablak előtt. A
szemközti szalagház különböző
ablakaiban egy sor félmeztelen, borotválkozó férfit lát. Ez a remekbeszabott jelenet a film
tetőpontja, Pierre összeomlásának
igazi
nyitánya. Ráébred, hogy patkány-mivoltában - akinek csak egy utat hagyott
a "kajához" a társadalom - milliók hasonlatosak hozzá. A camus-i lázadás kezdete ez: a szolidaritás vállalása, a partikuláris lét meghaladásának első stációja.
Idegeinek utolsó rángásaival társat keres. Az "egészséges" társadalom természetesen bolondnak nézi. Még a hasonlóan kisemmizett mérnök-társ, Auvray is
faképnél hagyja a durván lökdösődő, gesztikuláló Pierre-t, hisz már jóvátehetetlenül
"kilóg a sorból" . A társadalom arctalan
követelései, fizetési meghagyásai érkezni
kezdenek. De arcokból is kapunk mintát:
mesteri
megoldás, hogy a hatalmi-fogyasztói rend támaszai mind magas, karcsú, jólápolt, feketehajú
diszpéldányok
(Trabon, a főnök; Levasseur; a pszichiáter; a kocsit vissza:követelő autóügynök).
Az is remeklés, hogy hiába hajtogatja
Pierre: "Minden arra megy ki, hogy lassan félretolj anak" , az atyaságos Establishment kinyúl érte, idő előtt nem akarja
veszni hagyni, hisz még nem zsigerelte
ki teljesen. Szabadságot ajánl fel neki
Trabon, pszichiátert küldenek hozzá.
Pierre arcára félelmes-bárgyú mosoly
ül ki. Mindennel leszámolt, már adósságait sem tartja fejben, kifizetetlen autóját dühöngve a Szajnába löki. A "bedilizés" mesteri esettanulmányát játssza el
Mondy. Ha öngyilkosságba vezetne ez a
folyamat, igaztalan lenne, s csak levenné
a vétket a társadalom válláról, hisz azt
sugallná: lám, így járnak a gyengék, már
csak ezért is érdemes erősnek lenni. Pierre a "mit tegyek, hogy megváltozzon"
útját keresi. Sorsdöntő beszélgetése Morannal roppant érdekes; tudniillik a mun-

kás Moran is nyugalomra
inti. Pierre
a
szemébe vágja: "Te is csak olyan vagy,
mint én." Jellegzetes
bár ösztönös új-baloldali
érvelés ez a munkásság
"elpuhulásával"
kapcsolatban.
Pierre
esetében azonban nem a munkásmozgalom
óvatos taktikájának
megvetését
tükrözi,
hanem mélységes
kiábrándulását
önmagából, mint változtatásra,
bosszúra képtelen
károsultból.
A kirakati
tévét bámuló tömeg elé ugrik: "Törjetek
össze mindent!
Nem látjátok,
hogy csak ezt lehet
tenni?"
A
tömeg agyba-főbe
veri a kéretlen
szónokot. Menekül,
s a könnyítés
egyetlen
módja egyben az összeroppanás
záróaktusa -,
hogy hazarohanva
vadászpuskájával
a járókelők
közé tüzel. S megérkezik az adoniszi
arcú pszichiáter,
aki
úgy lebegett
a film végkifejlete
fölött,
akár a keselyű:
bemérve áldozatát,
a pillanatra
várva,
amikor
Pierre
már nem
rázhat ja le ... A csúf patkány
eljátszotta
komédiáját,
ismét a ketrecben
a helye.
Pierre agyában megpattannak
a túlfeszült
idegek. Könnyek öntik el arcát, s azt motyogja:
"Kifizetem
a váltókat,
mindent
kifizetek."
Nem pusztán az anyagi csőd esettanulmánya
ez a film; jóval több annál.
A
manipuláció
felismerésének,
meghaladásának lehetőségét,
napjaink
legidőszerűbb
problémáját
boncolgatja. A felismerés
első
szakasza: fájdalmas,
kínzó, önpusztító
folyamat. A szolidaritás
a többi nyomorulttal fölébred, de menthetetlenül
visszautasításra talál.
A második
szakasz az autentikus
emberi lét megvalósítása
lenne. Pierre képtelensége
erre nem jellemhiba,
mégcsak
nem is ideggyengeségének
folyamánya,
hanem a társadalom
éretlenségének
j ele:
a második szakasz idej e ugyanis nem érkezett még el.
Pierre esete azt illusztrálja,
hogy a fogyasztói társadalomban
a gondolkodás:
teher; csak fokozza az egyén elidegenülé-

sét.

Ennek az elidegenülésnek
azonban
felkészülés-jellege
van. Magában
hordja
önnön túlhaladásának
esélyét, végül is az
egyén immár tudatosan
vállalja
elidegenedettségét,
tud róla, számol vele. Alternatívákat
keres!
A kétfajta
elidegenültséget csak színleg rokonít ja, hogy egyikből sincs kiút.
Pierre
voltaképpen
gazdagodott
elbukása révén. Félreérthetetlenül
áldozat lett
belőle, s ez már mindenképp
meghatározza hátralevő
napjait.
Az alternatíva
Paul autentikus
léte megismételhetetlen, elérhetetlen
eszmény. S ha - "gyógyulása"
után mégoly
buzgón
fizeti
is vissza
tartozását,
mássá
lett Pierre,
mint
milliónyi
patkány-társa.
Tudja kipróbálta!
-, hogy nincs kiút. S ez százszor bölcsebb tudás, mint észre sem venni
arácsokat!
Kikerülhetetlen
Pierre
összeomlása,
s
"logikus", hogya
társadalom
ismét fölébe
kerekedjék.
A film dramaturgiája
a
felismerések
görbéjét
követve
kumulatív előzmények
után ér el a tudás fennsíkjára,
Pierre-rel
együtt. Az autentikus,
közösségi
lét e fennsík
privilégiuma
egyelőre
megvalósíthatatlan.
A társadalmilag kiszabott
sors a szíszüfoszi.
Aki,
ha pillanatra
is, megveti
lábát a fennsíkon, azt tüstént visszaránt ja a boldog feltörekvés
látszatában
tevékenykedő
társadalom. Csak aki a fennsíkon
járt, tudja,
hogy ez a feltörekvés
nem vezet sehová.
S ha
a "meggyógyított",
visszarántott
egyén eztán boldogtalanul
cipeli fölfelé
a kőtuskót,
már mit sem számít. A fő,
hogy mozdulatai
egybeessenek
a boldog
tudatlanok
mozdulataival.
S hogy ezt a Pierre és Paul elementáris erővel sejteti, az a filmművészeti
értékhordozoktól
eltekintve,
önmagában
is
nagy ideológiai
fegyvertény.
Még
sok ilyen
filmre, sok ilyen "névtelen"
rendezőre
van szükségünk,
ha a XX. századi embert
igaz lehetőségeiben.
s nem
torz, igaztalan
szerepjátszásában
kívánjuk
a filmvásznon
látni.
Hernádi
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ADALÉK A "LENGYEL SZíNJÁTÉKHOZ"
Tájkép csata után
Wajda tájképének képsorai a csata utáni
táj jelzésszerűen felvázolt díszlet ében a
jelenre és jövőre eszmélés rejtett pillanatképeit keresik. Tétova képekkel indul
a film, vaksin, remegve, bizonytalanul keresi önmagát, önmagán belül a lágerlakókat; ekkor még válogatás nélkül pásztáz végig rajtuk, mintha maga se tudná,
kire, mire figyelj en, mert ebben a pillanatban csak a felszabadulás torokszorítóan boldog ténye fontos, aztán egyszeriben csak közelieket látunk, egyalsónadrágos, mosakodó férfi testének részleteit,
arcokat, egy foszladozó könyvből olvasó
szemüveges férfiét, egy hahotázó arcot,
egy hordágyon fekvő férfi elkínzott arcát; egyetlen egy félközeliben vagy totálban sem érzékeljük, voltaképpen kik
és hányan állják körűl a csapot, milyen
térbeli viszonyban helyezkednek el körülötte. Hogy volt SS-kaszárnyából alakult
áttelepült táborban vagyunk, ezt is csak
a néhány szavas összekötő szövegből tudjuk. Egyszeriben az egyes ember vált fontossá, a homogén tábori közösség egyszeriben a jövő legkülönfélébb érdekű, szándékú letéteményeseivé bomlott szét - s
ezzel a film mintegy rátalál önmagára,
témájára; kiemeli szereplőit a többiek közül és a továbbiakban főként őket keresi, újra meg újra a nyitó képsorok stí38

Iusában megkeresve és követve őket, néha
már-már amolyan stilizált rejtett-kamerás módszerrel, teleobjektívvel: az élettelen, hangsúlytalan
előtér, a "közeg",
amely ilyenkor a vászon nagy részét betölti, egy-egy pillanatra el is fedi a megcélzott, élesre állított szereplőt.
Ez a kereső-követő komponálás lehet
a múltba visszanéző, eszméletre ébredésének pillanatait kereső ember eszköze,
lehet azoknak a villanásnyi részleteknek
a rőgzítéséé, amelyeket
a csata utáni
közeg, a tömegekben gondolkodó történelmi helyzet már akkor is elfedett, és
lehet annak a tétova, zilált lelkiállapotnak
a megfelelője, amely a hovatartozását,
jövőjét kereső szereplőket, a múlt nyomasztó terhétől szabadulni próbáló Tadeuszt jellemzi.
Ebben a szellemben lépteti föl például
Wajda Ninát a film egyik legnagyszerűbb
képsorában : a kaszárnyaudvaron
misét
celebrálnak a volt táborlakóknak. s közben teherautónyi civil érkezik (menekültek vagy szintén áttelepülők), a ministránsnak befogott Tadeusz szemszögéből
látjuk, amint egy vöröses hajú, karton
ruhás fiatal lány is leszáll a teherautóról, de alig tesz néhány lépést, a figyelem előterébe egy másik, sokkal attraktívabb lány kerül, akinek borzolódó hosz-

szú szőke haján áttűz a nap; hangsúlyos
Olbrichski egyemsege és játéka hozza
elvonulásával nyilvánvalóan
sokkal iz- létre 'I'adcusz alakját, drámai jellegű ingatóbb jelenség, mint a szegényes, űzött formációkkal alig-alig szolgál a film; azon
külsejű másik lány, aki továbbra is ott kívül, hogy verseket ír, falja a könyvebotorkál ugyan a háttérben, de közben ket, szemlélődő típus, s hogy a koncentki-kicsúszik a képből. A szőke lányt nem rációs tábor sok mindent kiölt belőle,
is látjuk többé, Nina pedig váratlanul kö- már-már a szerelem képességét is, "konkzeliben bukkan fel, amikor áldozáskor rétan" úgyszólván semmit sem tudunk
szájába veszi az ostyát; a közeliek elő- meg Tadeuszról. A cselekmény inform áször itt is bizonytalanságban
hagynak cióin túl mégis valósággal hamleti hőst
afelől, hogy Tadeusz és Nina került-e itt állít elénk Olbrichski és a képalkotó Wajközvetlen közelbe egymással.
da művészete, hamleti hőst a maga önMint említettem, a zaklatott, dekompo- emésztő intellektualizmusával és cselekDilemmája a lengyelnált, több síkú képek, amelyek a többi fi- vésképtelenségével.
gurát is hasonló módon sodorják elénk, ség dilemmája.
részben mintha egyébként is, tágabb érA Tájkép csata után a Hamu és gyévényűen is Tadeusz lelkiállapotát, szem- mánt problémakörének felelevenítése és
Akiindulóhelyzetben
szögét közvetítenék, nem mindig olyan továbbfejlesztése.
direkt optikai síkon, mint az idézett je- felszínre vetődő figurák mindjárt sejtetik, hogy ezúttal is a választásról lesz szó,
lenetben vagy például Nina halálakor,
a
háború után jelentkező különféle ellenhanem áttételesen, a szerkesztésmód emocionális felhangjainak a nyelvén. Volta- tétes törekvések és lehetőségek ütközéképp ez a vizuális atmoszféra, valamint séről, a döntések napjainkig ható csata
•.:...i!l

utáni pillanatáról: a magát a döntéskényreven nem ismeri vagy elvesztette azt
szert hordozó Tadeusz mellett feltűnnek
a fajta kötöttségből fakadó felelősségtua lehetséges alternatívák
képviselői: a datot, amely kijelölné a helyét, s így ő
pilsudszkista tiszt, a "bolsi", a meggyő- csak a menekülés útját keresi, bár Taződés nélküli kisember, a háború pok- deusz nélkül talán ő sem merne kockázlában megingott pap, a kötődését vesz- tatni. Tadeusz szintén az erőt adó tártett, emigrációt választó zsidó lány.
sat keresi benne. Igaz, lázadozik a koszt
körüli visszaélések ellen, szabályellenesen
Abban is a Hamu és gyémánt-ot követi
Wajda, hogy e figurák közül kiemeli a kását főz magának a padláson, amiért
döntéskényszert magát hordozó alakot, bezárják, de ez a lázongás még a fogoly
azt, aki épp válaszúton áll, és még több- keserű, céltalan lázongása, aki semmit
féle lehetőséget rejt magában. De míg sem veszíthet, mert mindennel leszámolt.
Talán azért is nem akar először Ninával
Maciek a nemzeti ellenállás felől érkezik,
Tadeusz a koncentrációs táborból, és egye- megszökni, mert ez a közjáték ráébreszti,
lőre teljesen megbénít ja a félelem, en- hogy milyen értelmetlen és groteszk lenne, ha most kellene meghalnia, amikor
nek a félelemnek alárendelve él benne
sikerült túlélnie a lágert.
a döntéskényszer is és az az "írástudó"
Végül mégis kiszöknek akaszárnyából,
felelősségtudat, amely életben tartotta a
mintegy végzetüknek
engedelmeskedve.
visszatalálás számára. De ez a visszatalálás is csupán lappangó lehetőség benne, Egymásból meriterrek erőt, hogy elébe
és a lány, Nina segítsége nélkül talán soha menjenek sorsuknak, hogy kiderüljön, útsem válna valósággá. Nina is megismerte
jaik elválnak: Tadeusz képtelen
lenne
emigrációban élni, Ninát viszont Lengyela félelmet, de ő egyénisége, származása

országhoz nem köti semmi. De döntésüket
végrehajtani, következményeiket - elsősorban az egymagukra utaltságot - vállalni még mindig nem tudják. Nina akaratlan áldozata az, amely "megváltja" Tadeusz-t a félelemtől, felülemeli a Iélelmen és útra bocsátja hazafelé. Ezt persze
csak sejtjük, hiszen a szemünk láttára
nem zajlik le Tadeuszban
semmiféle
rosszízű megtisztulás. Voltaképpen a film
végén, Nina holtteste
mellett jut el a
mélypontra, de ez a kétségbeesett szűkölés már a visszaszerzett emberi integritás első rezdülése, emberi fájdalom a
veszteség fölött. Mindeddig Tadeusz viselkedését sérült, megnyomorított pszichéjének reflexei irányították : az erdőből a

nyílt országútra érve egyszerre úgy érzi,
fegyverek csöve mered rá, Ninának kell
kioldania a nadrágszíját, a szőke német
lányok hajában egy Gestapo-szobára emlékeztető illat után szirnatol, rettegve húzódik meg akaszárnyakerítés
melletti
árokban: képes egyedül elengedni a lányt,
akit talán szeretni tudna. Reflexei, mint
kiderül, még sok tekintetben időszerűek,
hiszen a régi beidegződések
működnek
még azokban is, akiknek fegyver van a
kezében: szunyókálásukból
hangos kiáltásra riadva nyomban lőnek. A háború
végének reményét, Tadeusz felépülésének
és hazatalálásának biztosítékát az a jelkép fejezi ki, hogy éppen ő kényszerít
az amerikai katonát halált hozó reflexé-

nek jóvátételére, már amennyire ilyesmit jóvá lehet tenni.
Tadeusz önmagára és hazájára találásában Wajda már-már romantikus
nemzeti hitvallása fogalmazódik meg. A Hamu
és gyémánt arról szólt, hogy mit jelentett lengyelnek lenni egy konkrét, pontosan körvonalazott
történelmi
helyzetben. A Tájkép-ben Wajda megpróbált tovább lépni, megpróbálta kitágítani, általánosítani
mondanivalójának
érvényét,
szinte jancsói
történelmi parabol át alkotva, amelynek megvannak a maga tanulságai a jelenre nézve is. Igaz, a történelmi helyzet, akár a Hamu és gyémántban, itt is pontosan azonosítható, sőt,
nagyjából ugyanaz, mint abban, de a meghatározatlan színhely, a kaszárnyaudvaron rendezett allegorikus játék, a vallomásos stílus világosan jelzi az általánosító szándékot. Milyen árat kell fizetni azért, hogy lengyelek lehessünk, érdemes-e ezért az árért lengyelnek maradni, ezek Waj da kérdései. A válasza:
igen; kicsit keserű és elszánt, de hiteles,
mind érzelmileg, mind intellektuálisan
megalapozott pátoszú igen. Komplexitását
és keserűségét az adja, hogy Tadeusz, a
lengyel épp egy nem-lengyel áldozatának
árán talál rá, olyasvalaki segíti hozzá, akinek sorsa akár meg is kérdőjelezhetné ezt
az igent. De így is az igen marad az
egyetlen lehetséges válasz.

Az igen ért persze meg kell küzdeni az
újjászerveződő nemzeti hadsereg önnön
múlt jában tetszelgő, középkori hőstettekre
hivatkozó
"grünwaldizmusával"
is, a
Hamu és gyémánt-ból ismert, de szintén
általánosabb síkra emelt retrográd erőkkel, a filmnek azonban épp az a gyengéje, hogya görög tüzes allegorikus színjáték sem stilárisan, sem dr.amaturgiailag
nem kapcsolódik eléggé szervesen Tadeusz dilemmájához. A formális, illusztratív összefüggést meg teremti ugyan Wajda
a több síkú képeken, de drámai tényezőként már nem tudja igazán bekapcsolni
ezt a szálat Tadeusz sorsába. Így a történelmi parabola is csonka marad, csak
félbemaradt
szándékok jelzik, s föléjük
magaslik Tadeusz és Nina önmagában is
jelképes erejű és súlyos szükségszerűségeket sejtető, de a célbavett általánosításokig mégsem fölérő drámája.
A Tájkép tehát nem annyira lengyel
tájkép-rnivoltával, hanem vallomásos erejével, szorongató kérdőjeleivel, szuggesztív pátoszával hoz újat Wajda "lengyel
színjátékában". A zárókép, a hazafelé robogó tehervonat, rajta Tadeusz-sal máris akár újabb filmnek lehetne nyitó képsora, hiszen Maciekkel ellentétben Tadeusz számára csak az út kezdete e csata
utáni táj.
Győrffy Miklós
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PIER PAOLO PASOLINI
"Egészen csodálatos álmom volt, mert
sohasem láttam még hozzá hasonlót. A
drezdai képtárban van Claude Lorrain
egy képe, a katalógusban, úgy hiszem,
"Acis és Galathea" névvel van megjelölve, én azonban mindig "Aranykor"nak neveztem, hogy miért, nem tudom.
Már régebben is láttam, de mégis, három nappal azelőtt, amikor átutaztam,
feltűnt nekem. Szándékosan
odamentem. hogy megtekintsem,
lehet, hogy
csakis azért utaztam Drezdába. Ez a
kép jelent meg álnwmban,
de nem
mint kép, hanem mint valami történés."
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

A csoda elmarad az ember mögött, mint
a cselekvés akadálya.
Egy kentaur beszél, emlékezik, vágtat, tanít: tökéletesebbnek látszik az embernél.
Lesz egy pont, amikor minden és mindenki úgy marad, ahogy éppen van: a
művész azért dolgozik, hogy az esetlegesség bekövetkező tébolyában a semminek
is irányt adjon.
Egy Pasolini-breviárium
címszavai: kereszténység, kommunizmus, hit, tudatos-

ság, megváltás, rnítosz, test, kiűzetés,
Krisztus. Vénusz, nőben és férfiban. A
szépség, amelynek kiváltsága, hogy egymásból értse meg a jót és a rosszat.
Mindent egy állítmányba sűrít: szeretni.
Mindent egy tárgyba sűrít: test, amely
éhsége, neme, félelme, szégyene miatt és
által leválik a kentaurtörzsről és elhagyja
a mitológiát, mint anyát, aki belehalt a
szülésbe. Egyetlen jelentést keres, "egyetlen metaforát"
az emberről, amelyben
koncentrikusan gyűrűzik minden emberi
vízió, minden frázis, minden hallgatás,
halál.
A Máté evangéliuma
című filmjében
Krisztus egyetlen agitáció s munkafolyamatban osztja a kegyelmet. Megszakitatlan, forró monológ, eszme és beszéd egysége: hit és tudatosság. Ebben a filmben
Krisztus állandóan mozgásban levő centrum, benne gyűlik az ember. Bejárja
tanítását, elmegy tanítása határáig. Ahogy
az elmélet próbája a gyakorlat, úgy a
hité az áldozat. Miért a Máté evangéliumot választotta, például a költőibb nyelvű
Lukács evangélium helyett? Mert a Máté
szerinti életrajz és tanítás plebejus. Néhol olyan dühöngő, harcos és provokatív,'
mint az apokrif szövegek, Pasolini Krisz-,
tusbanaz
aktuális forradalmár modell .•.
jét keresi, akit a nép, az odagyülekező

tömeg ugyanúgy szerethet és megkaphat
kézzel érintve, bámulva, tapogatva, szagolva, mint a beteljesült eszmékben, élete
után.
A Teoremá-ban a megváltás csábítója a
krisztusi embertestben való inkarnációt ismétli meg aktusok sorozatában.
Pasolini művészete szervesen beágyazódik az olasz kultúrába és tükrözi annak
ellentmondásait: katolicizmusa és marxi zmusa átmetszik egymást és mint valami
átmeneti
feloldásban,
a freudizmusban
találkoznak, hozzátéve, hogy mint az olasz
értelmiség
egy jelentős részénél, itt is
"esztétikai"
katolicizmusról
és "esztétikai" marxizmusról
van szó. Az a túlrétegezettség, az az iránymohóság, az a
"cél körüli remegés", ami Pasolini életművét jellemzi, jól példázza, hogya
kis
és közepes országok, ha nem teszik íróikat
és gondolkodóikat
provinciáli ssá, akkor
eklektikussá teszik őket. Pasolini váltásai: költészet - kritika - novella - regény - festészet - esszé - játékfilm színház - nyelvészet. Ezzel egyidejűleg a
magatartása is mint "műalkotás" funkcionál, egyetlen összefüggő és irányított megnyilvánulás-sorozatként,
amellyel kortársait "stresszeli" : például fölzokogás kongresszusok alatt, ha nincs más módja a demonstrációnak, mivel a szavak gyakran
meghátrálnak saját jelentésük előtt, vagy
például az ilyen felhívóan tragikus kijelentések - mint az, hogy "nincs olasz
nyelv" -, amelyek nemzeti botrányt vernek fel nyelvészektől szenátorokig, mire
Pasolini rendszerint elhagyja és elfelejti
az egészet. Következetes munkaviselkedés
ez: a nép szívét szelídséggel, az értelmiségét haraggal lehet bevenni. A túlzások
ökonómiája, a végletesség nyugalma és
eltökéltsége megszabadít a részletektől és
állandó magatartássá teszi a mozgást: naponta körbetáncolni a megnyilvánulások
krátereit, amelyeket az ember tudatosan
vagy spontánul vág maga körül.

Példamutató az a kritikusi támadó bátorság, amivel hazai és külföldi pályatársai
ellen fordul. A valóság minden lényeges
pontján ugyanazzal az intenzitással, létez-
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ni: általában ez határozza meg Pasolini
pozícióját
hazájában. Elvállalni a népiség
elkötelezett ideológiáját,
és ugyanakkor,
ezeken az alapokon a legmagasabb intellektuális szférákban gondolkodni és alkotni. Legutóbbi filmjének, a Decameronenak forgatása közben Pasolini pesszimista
véleményt adott ón magáról, különösen bizonyos politikai tapasztalatairól, mégis az
egész út, hőseinek embereszménye,
ha
meg merjük kockáztatni egyetlen mondatba zárását, Szentkuthy
kifejezésével
élve: az "egyetlen metafora felé" tart, s
ezt talán így lehetne megfogalmazni: tökéletesnek lenni fejlődés nélkül (mert a
fejlődés mindig valami másnak szól, nem
annak, aki fejlődik, s nem annak, ami
"történik").
Azaz úgy válni "istenné",
hogy közben semmi ne vesszen el az emberiből, még az sem, ami benne állatiként felejthetetlenül
szép, ha ez a szépség olyan ősi és erős lehet, hogy tulajdonképpen teljesen csak belőle érthető
meg az is, ami már meghaladta, ami már
nem állati az emberben.

Valóban rezignált arc tekint ránk a Decamerone forgatás ának egyik "werk"-képéről: Pasolini Giotto szerepének alakítása közben átsugárzik saját színészi feladatán, mint azok a régi festők, akik önarcképüket elrejtették a freskók kórusaiban, vagy a hátteret
kitöltő szerzetesi
csuklyák valamelyikében. A Boccaccio-novellák megfilmesítése közben, saját véleménye szerint Pasolini realistább
lett,
visszatért egy monumentális és egyszerű
kompozícióhoz, amit tömören csak "frontálisnak" nevez. "A Decamerone az első
olyan film, amit úgy csinálok, ahogy tudok és ahogy én akarom." S ez lenne az
életműben a harmadik irány, ha az első
•
irányzatnak
tekintjük a népnemzeti
és
egyben gramscianus vonalat, melyet a Jómadarak és madárkák című film zár le,
összefüggésben a "Gmmsci hamvai" című
verseskötettel.
Míg a második irányzatnak azt az ábrázolva-megoldani
próbált
válságot tekinthetjük,
amelyben Pasolini
számára nyilvánvalóvá lett a proletár és
az intellektuel
közötti direkt és tar-

tós kapcsolat lehetetlensége. (A túró, Teoa rezignáltak fordított hősiességével, mely mindig eltávolodás a cselekvéstől, azt mondja, hogy
megöregedett, nem hisz többé, és letesz arról, hogy - úgymond - Don Quijote szenvedélyével bombázza a valóságot. Van
okunk azt gondolni, hogy ez a rezignáció
nála tulajdonképpen csak a rezignáció kipihenésére szolgál.
rema stb.) Ezek után

Az Opera Pasoliniana impozáns rendszere
hármas tagolású, mint Giotto, Cimabue
táblaképei. amelyekből annyi képi öntudatot és kompozíciós méltóságot merített
Pasolini. Személyisége a költői, prózaírói,
filmírói, filmrendezői és az ezekre támaszkodó teoretikus tendenciákat egyesíti, és ezt az egységet tükrözi az életmű: vers- és prózakötetek, más rendezőknek írott filmek, saját rendezésű filmjei és az elméleti, főleg nyelvészeti, filmMw:mma

Róma

nyelvi traktátusok,
amelyeknek
itteni
tárgyalására most nem térhetek ki. A hármasság alapját az irodalom, a film és a
nyelvi kutatások képezik. Minden irányból feszültséget, mozgást mutat ó hármasság ez, mely művek sorozatában kendenzálódik. Egy embernek, aki nem tudott
mindent kifejezni a banalitásori és a fogyasztható, előrecsomagolt frázisokon keresztül, annak először is azt a nyelvet kell
megvizsgálnia, amit használ, meg kell értenie, hogyan használta addig, és miért
nem tudja használni többé. A költői nyelv
anyanyelvi burkából, a friuliai dialektusból haladt a regény össznemzeti, epikus
nyelve felé, és onnan csapott át az "osztályon és nemzeten túli" filmnyelvbe ..
Miért hagyta el Pasolini a lírát és a regényt, egyszóval a verbális objektivációt?
Tiltakozásul az olasz társadalom ellen a
nyelv megtagadásán keresztül és egyetemes kritikájául ennek a társadalomnak,
mivel a filmnyelv "nemzetek és osztályok

feletti", továbbá abeszűkült, kíkommuníkálhatatlan nemzeti-nyelvi korlátok tagadásán keresztül maguknak az életviszonyoknak a tagadásául, amelyeket a hagyományos kifejezőeszközök
végsősoron
ma már csak apológiában részesítenek.
Mivel a valóság és a film között lényegében - mint jelentés és jelrendszer között - egyenes kapcsolat van, nincsenek
szimbólumok és közvetítések, tehát nincs
a "jelek világa" mint előzetes, hípotétikus tudás és megismerés, hanem a világ
jelei vannak közvetlenül mint tudás és
megismerés, mint érzéki tapasztalat: a valóságban éppen úgy, mint a filmben ezért a film többé nemcsak tükrözése a
valóságnak, mint például az irodalom,
hanem közvetlenül ugrás a cselekvésbe.
A film a "valóságot magával a valósággal reprezentálja", "a valóságnak nincs
szüksége metaforákra, hogy kifejezze magát", "ha én ki akarom fejezni egy adott
ember mivoltát, őt magát használom fel
kifejezésül,
nem metaforákon keresztül,
hanem önmagával jelenítern meg" - írja
Pasolini. És valóban, megállapíthatjuk,
hogy a filmmel bekövetkezett, illetve
egyre inkább bekövetkezik a kifejezés ugrása a cselekvésbe. Arról van szó, hogy
a tudás itt utoléri a cselekvést, és megfordítva: a cselekvések itt egyre inkább
felérnek a tudással.
A fentieknek megfelelően Pasolini tudatosan "nyelvként" használja a valóságot, az egyes szereplőit, akiket a római
alvilágból és egyéb helyekről szedett öszsze, eleven szótárként használja fel a filmek forgatása közben, olyan "végtelen
szótárként", amelyből a lét jelentéseit
tanulja meg, és nem a közvetett szimbólumok vagy metafora-konvenciók jelentéseit "fordítja le rájuk". Egy jeruzsálemi
kőfal képe: a 1ét-ige praeteritum perdecturna, de 'nem nyelvtani paradigmában,
hanem valóságosan . .. Pasolini "végtelen" lét-szótárában Törökország, Marokkó,
Szardínia sziklái, tengerre nyíló sivatagai,
ősi kőzetei, Jeruzsálem romjai, a római
sikátorok, a "szövegszerűen"
újra meg
újra "végigolvasott" tájak mind a térnek
és az időnek és a bennük lefolyt emberi
j elenléteknek
szin te
paradigma tikusan

szervezett "kiiej'ezései": anyag-elégiái. ~s
ugyanígy: Silvana Mangano ragadozó és
hedonikus, memlingi lénye, Franco Citti
fiatalon-elnyűtt
proletár arca, mozd ulatlan vadsággal. és Totó, 'I'ognazzí, Maria
Callas, Laura Betti, Ninetto Davoli, Massimo Girotti arckifejezései, gesztusai mind
élő, megvalósult "metaforák"
egy még
meg nem valósult realitásra, egy még
meg nem valósult emberre. Magának a
teljes valóságnak nyelvként
való megismerése és felhasználása nemcsak a cselekvés irányába nyit, távolodva a szimbolikus-verbális jelrendszertől, hanem az
egész emberi kultúrán belüli egység megteremtésére
sejtet távlatot:
például a
Máté evangéliuma
című filmben a farizeusok öltözékének kiválasztásához Piero
della Francesca képeit tanulmányozta Pasolini, a Krisztusarc kiválasztásához Rouault Jézusai vezettek, de előzőleg tervbe
vette, hogy egy költőre bízza a megváltó
szerepét, nevezetesen Kerouac és J evtusenko került szóba. Másfelől a táj, a színek, a dolgok megj e1enítésére is a leghűségesebb
"pilótok"
a régi festők:
" ... másfél-két
év kell ahhoz, hogy az
ember a színes filmhez megtalálja azokat
a végleges és nyelvileg adekvát színeket,
négyet, ötöt, a rendelkezésre álló húszharminc színből ... ", " ... pontosan repredukálni
akartam
azokat a színeket,
amelyeket Pontormo és Rosso Fiorentino
használt". Pasolini írta a Cabiria éjszakái
című film "alvilági" dialógusait, mivel
azt a világot őa "Ragazzi di vita" regényében már ábrázolta és nyelvüket,
mint valami sajátos, nagyvárosi osztálydialektust, jól ismerte volt. Egy kifejezést - ismétcsak
egy példa az eklektikus "egységben" látásra -amit
a Jó
madarak és madárkák című filmben VI.
Páltól idézett, Olaszország-szerte úgy értelmezték, mint Marx gondolatát.
Van Pasoliniről egy igen jellemző kép,
amely Palesztinában
készült, amikor a
Máté evangéliuma
círnű filmjéhez keresett helyszíneket : egész testével, fejével
beleolvad a kamerába, fején talán egy
statisztától eldobott kagylófüzér és valami ősi cirokszerű fonat. Az objektív az
ókeresztény tájra van irányítva, ez a kép
S1

Mamma

Róma.

jelképes szintézis: Pasolini a legmodernebb "technikai" nyelven, a legősibb rituális díszekben, a mélységes múlt felé
fordul, hogy ott keressen példázatot a
cselekvésre. De nehéz, nagyon nehéz lesz
odáig jutni S onnan vissza a proletariatushoz, hogy a jelentések történeti és jelenidejű egysége feltáruljon és meg valósuljon ... olyan vállalkozás ez, mint Hannibál átkelése az Alpokon az elefántokkal.
Írói kifejlődése meglehetősen anakronisztikus: Pascolir ól írt szakdolgozatot,
eleinte népi dialektusban versel, majd a
Gramsci olvasmányok hatására tudatosítja
ideológiá vá kezdeti érzelmi folklorizmusát. Másfelől nagyon is szervesen merít
a népből, a szegénység tárgyaiból, akárcsak hajdan Masaccio és Giotto a toszkán parasztok életéből.

Láttuk, hogy mint Kluge és Robbe-Grillet, Pasolini is az irodalomból, a regényből fejlődik át a filmbe. Első filmjei, külőnösen az Accattone és a Mamma Roma,
még erős tematikus és nyelvi egységben
52

állnak előző regényeivel. ("Ragazzi di
vita", "Una vita violenta" stb.) Az AccatLone a neorealizmus fináléjához tartozik,
nyelvét, stílusát, szereplőit stb. tekintve
egy hullám "vége" volt, a háború utáni
Olaszországnak,
közelebbről
egy nagy
anya-városnak, Rómának a megmutatása.
Az Accattone és a Mamma Roma alkotása idején Brechtet tanulmányozta, a
kispolgári élet ábrázolásának kritikai elmélyítésére. A Mamrtw Roma egyik találó jellemzését Aristarco adta: ,,l'amore
viscerale per la madre", az anya iránti
belső, zsigeri szeretet. Valóban Pasolinire
a Mamma Romá-tól kezdve az összes
többi filmjén át inkább hatott Freud és
Jung, mint Marx, akitől Pasolini mint
középosztálybeli kispolgár (ez itt most
társadalmi meghatározás és nem értékítélet) energikusan
és szenvedélyesen
félt. Egyik versében
írja: "Vico vagy
Croce vagy Freud, megsegítenek gyengeségemben a mítosz, a tudomány sugalmazásával. Nem Marx ... " A freudi hatás Pasolininél nemcsak a nemiség vonatkozásában értendő, de Freudnak egyéb
nagyvonalú hipotézisére
is, például az

és a Medea című filmekben nyilvánvaló az a freudizmus, hogy
" ... meghatározott
psziohológiai tartalmak, történelem előtti események emléknyomai is örökölhetők" . Ugyanis Pasolininél a vérfertőző és apagyilkos király
bűne a proletariátus fejére száll, Oidipusz
nem tűnik el, hanem vak munkásként bolyong ma is a külvárosokban
és a templomok lépcsőin, így hátra van még őt is
megváltani.
Az 1962-ben készült Ricotta (A túró)
- egy részlete a Rogopag-nak - mutatja
meg a legjobban.vmilyen
direkt funkciója
van Pasolininél a történeti témának. Az,
ami "történeti" a Ricottá- ban, az a kosztüm, a díszlet, a kellék, a festék, a beállítás, az, ami valóságos benne, az az
éhség, de még inkább az éhenhalás. A
nyomorult filmstatiszta, aki "a létezésnek csak azt az egy formáját tudta választani, hogy megdögöljön", semmiképpen nem viszi magával a sírba az elkötelezett "marxista" filmrendező művészi öntudatát és jelenet-beállító
kifinomultságát. Nem. A művész sakál, akinek létfenntartásához
hozzátartozik mások halála. A Ricotta kompromittálja
a
művészetet. Megmutatja az értelmiséget,
amint felismeri az ember nyomorúságát, és azt, hogyan folytatja ezt a felismerést legalizált magánéletként. A pihenő, félmeztelen statiszták körében óriási
nő mezteleníti le magát (Fellini víziók
ironikus felidézése), de túl ezen: az emberbánya teljes kirablását ábrázolja.
Oidipusz király

1966-ban, a Jómadarak és madárkák-ban
"Holló tanár úr" az olasz baloldali értelmiséget képviseli, (valóságos madár ő s
éppen ez benne az emberi), és az ő sorsát is az evés pecsételi meg, mint a
Ricotta-beU statisztáét. "Holló tanár urat"
a film végén két tanítványa
megeszi,
azért, hogy az evés rítusával teljesen aszszimilálják, mindörökre bekebelezzék a
szeretett mestert, (ismét egy tipikus életrajzi motívum)
úgy, ahogy Krisztus
mondta: "egyétek az én testemet, igyátok az én véremet". Ez az ősi, kan nibáli rítus élt tovább a keresztényeknél az

áldozás hagyományában: a kenyér és bor
magukhoz vételében. Pasolini a Jómadarak és madárkák-ban
a kereszténység
és a marxizmus közötti kapcsolatot próbálta explicitté tenni, amit a Máté evangéliumá-ban implicite feltételezett. Pasolini másik intenciója az, hogy "Holló tanár úr" szerepeben megmutassa, hogy
azt az olasz baloldalt, amely et antifasizmus a és az ellenállás tett naggyá, ma
már felülmúl ták az események. A film
felidézi Togliatti temetését. Ez egyesek
számára váteszivé tette ezt a filmet, holott sokkal inkább arról lehet szó, hogy
Pasolini saját, kezdetben
(az ötvenes
évek elején) igen erős baloldali elkötelezettségének fellazulását analizálta; és a
forradalmi munkásosztállyal egyesült keresztények által való kettős felfalatás
utáni saját nosztalgiáit élte át "Holló tanár úr" képében: ott lenni a nép mindkét gyomrában. Igen, megenni az ideológiát ... ez annyi, mint-mondjuk-anynyira szeretni a szabadságot, hogy megragadjuk és kispolgári slágfertigség gel be vele a rácsok közé, velünk együtt, nehogy baja legyen a szabadságnak. A Jómadarak és
madárkák különböző "megfeleltetésekkel"
játszik, amelyek szövegidézetek formájában Rossellinire, Fellinire, Lukácsra, Togliattira, a Pápára vonatkoznak. A két
főszereplő, apa és fia (az atya Totó) haladnak egy úton, mely lassan elfogy előttük, ahogy mindig minden szépen a semmibe vész. S amíg így mendegélnek, a
holló elmeséli nekik, persze allegorikus
nyelven, madarak és szentferenci szerzetesek világában, a munkásmozgalom törtérietét, mégpedig radikálisan baloldalról
interpretálva. Opera buffa ez, amelyben
a brechti, sőt becketti színpad nyomasztó
humora társul az olasz filmkomédia hagyományaival. Apa és fia, riasztó kisemberek, hahotázás és sírás között, fennakadva valahol az "érzések zűrzavarában", hiszen hol irgalma tlan tulajdonosként kell fellépniük, akiknek joguk van
mások nyomorára, hol meg német juhászkutyákkal földre-döntve, mint kisbérlők könyörögnek valami haladékért. "És
mi manapság egy év? Keserű kérődzés és
kőkemény széklet" - így Beckett. Paso53
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Oidipusz király

lini kisembere pedig ekképp tanítj a fiá t:
"Mire az ember meghal, addigra mindenképpen megtette, amit akart." Pesszimizmus? Nos, az út végén mégsem a halál
van, hanem egy ifjú, vonzó prostituált,
akit apa és fia egyaránt megkap, nehogy
egészen vigasztalan legyen a megsemmisülés, egy emberi lény Ő, a semmi határa,
de végül is ez nem kevés: élni az életet.

Az 1967-ben készült Oidipusz király egyike
a legfényesebb filmeknek. Marokkóban
forgatta, rnert ott "csak néhány uralkodó
szín van: okker, vörös, barna, zöld és az
ég kékje, ezt nem nehéz regisztrálni". Pasolini az Oidipusz-ban az ősianyagokon,
kagyló- és tollfejdíszeken, csiganyakéken,
kézimunkával
reprodukált,
gazdag faktúrájú antik ruhákon át, a régi viseletek
látomásszerűen pompás szövetein keresztül jut le a viselkedésig, az ókori ember
gesztusainak, szavainak felidézéséig.
A

külső archeológiai feltárása által pszichikailag lejutni
a belsőig. A kordék, a
fegyverek, a tájak, a szövetek, a kövek,
utak kiválasztása: egy archaikus világ felépítése az anyagba levitt-visszavitt költői
metaforákon
keresztül. Mintha valóban
az ősi görög himnuszok egy-egy sorát
realizálná Pasolini, amikor az Oidipusz kiTály-ban például a királynő ruhaviseletének ősi, anyagi méltóságát
kidolgozza
vagy Oidipusz kardját kialakítj a egy királysírból származó ásatási lelet után. Pasolini az idő mérnökének bizonyul, ahogy
a tárgyak mágikus felidézésével berendezi az évezredes tragédiát. A királynő
faragott kordéja : hosszú tűnödések
eredménye, görög vázákról, reliefekről származhat az eredeti kocsi képe. Valamelyikantik
költemény egy sorának megvalósítása. A metaforikusan
felhasznált
anyagról van itt szó, tárgymetaforákról,
amilyen például a kereszt vagy az ételek, szőlőfürtök, kristálykupáka
lakoma55
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asztalon a Ricottá-ban

is, vagy a Jómadarak és madárkák-ban a fecskefészekevés tárgyi "verssora" a nyomorról és a
kizsákmányolásról.
A költő a filmen a
nyelv metaforáit a tárgyak metaforáira
változtatja, illetve fordítja le: nevezzük
ezt metaforikus
tárgyiasságnak, ahol az
emberi kommunikációba a valóság, a dolgok úgy vannak bevonva, mint kifejezések és információk, mint a megvalósult

Oidipusz

és nem csak önmagát, továbbá, ahogy:
"a proletariátus nem szüntetheti meg magat a filozófia megvalósítása nélkül", úgy
az emberiség sem szabadíthatja fel magát teljesen a mitológia "megváltása" és
megvalósítása
nélkül, mert minden ősi,
régi bűn, minden cselekedet és nem-cselekvés ott van leülepedve. antracit rétegekben elkövesedve az elnyomott osztályok szívében, ösztöneiben, akik soha

király

tudás egyetemes egyetemei, természetes
szabadtéri lexikonok és katalógusok.
Az Oidipusz király nemcsak archaizmus
Pasolininél. Az előjátéknak és az utójátéknak az eredeti tragédiához képest különböző idősíkjai egy brechti színpadi páteszt teremtenek a filmen belül. Mindennek a levét a munkásosztály issza meg,
magyarázhatnánk,
ha meg akarnánk magyarázni az ősi tragédiához csatolt mai
képsorokat. Abba az irányba tapogatózik
ez a tanítás, ahol Marx a proletariátus
emancipációjáról beszél, hogy a proletariátus az '2gész emberiséget szabadítja fel,

nem élhették meg a felismert
tragédi ákat, (mint az értelmiség vagy az arisztokrácia), mivel saját nyomorúságos életük
tragédiáját kellett távlatok és fogalmak
nélkül megélniük.

Az 1968-ban keszült Teorémá-ban Pasolini hat megnyilvánulást dolgoz ki, amelyek a nemek szerint, életkor szerint és
részben szociológiailag különböznek egymástól. Ezeket az egymás közötti elhajlásokat (valóban, ahogy a deklinációban:
esetragszerűen
kapnak különös "morfoló57
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giai" jegyeket a Teorema-beli szerepek,
de nem tulajdonságjelzőket), átszövi a
lelkiállapotok különbsége, a válaszmagatartások doktrinér tipológiája.
A spontaneitás a valóság legkondenzáltabb mozzanata: talán ebből indult ki
a mester, amikor az egész festői film
elején mintegyantitézisszerűen
egy riportban megszólaltatta a proletariátust,
kontrázza meg, ha tudja, a társadalom
megváltoztatására eddig felállított elméleteket, és általában nyilvánítson véleményt
saját osztályközérzetéről.
De a munkásosztály néma, ezek a riporter-szavak
nem róla és nem hozzá szólnak. Ami ebből a rövid és radikális anti-jelenetből kiderül (a rendező szándéka ellenére is),
nem más, mint az, hogy a munkásosztály
és az értelmiség saját külön kispolgárságukban találkoznak és bélyegzik meg a
tulajdonos "nyárspolgárt". A munkások a
riportot azzal zárják, hogya "tulajdonosok mindig tulajdonosok maradnak, csinálj anak akármit", például történetesen
adják a gyárat a munkásoknak, mint
58

ahogya Teorema egyik .szereplője, a gyáros teszi, mielőtt a pályaudvar tömegében meztelenre vetkőzne és világgá menne. A proletárok előzetes véleménye szerint hiába vetkőzik ki önmagából, csak
ugyanaz marad, aki volt, tulajdonos és
polgár, vagyis kizsákmányoló. EV2n nem
változtat személyes kitörése, mert mindent magával visz, s mert az, ami őt társadalmilag azzá teszi, ami, azzá teszi antropológiailag, sőt testileg is. A szépség
felszabadító erejétől megittasult atya h-iába
vetkőzik meztelenre, nincs mit vetkőznie,
mint magát. Ez a film gerince, minden
további arról szól, hogy ki hogyan "vetkőzik le", hogyan vetkőzik ki önmagából.
így lesz a hat megnyilvánulásból hat viselkedéshatár, hat véglet az élet élésére.
Mi a történet? Egy dúsgazdag polgárcsalád éli családi életét, nyugodtan és
egészségesen. Addig, amíg nem jelenik meg
a "jövevény", a család vendége. Ahogy
Kierkegaard írta, a démoni a váratlan"
mely a mimikainak és a hallgatagságnak
egységében jelenik meg. Pasolini csak a

hallgatagsággal ajándékozta meg Nárciszát, nemi és széptani parabolájának főhősét. A mimikai oldalt a "jövevény"
puszta arcára bízta, így azt, amit ez az
arc a család tagj aiból, valamint a szolgálónőből kivált, a nézőnek el kell hinnie, nem éri az evidencia élménye. Ki
ez a szépséges ifjú, aki összedúlja egy
észak-itáliai tőkés család életét, ezerikí-

ifjú ráfekszik és ezzel mintegy megváltja
ét kétségbeeséstől.
Később a nő a falujába tér, étlen-szomjan-szótlan vár napokig, majd feleme1kedik a levegőbe, azután pedig élveeltemetkezik. Könnye két
szeme felől két gödörben gyűlik össze a
földben. A halálra, mint szabadságra rátalált öröm kifejeződése. Szentté válik,
mert számára nincs más hátra. Elhagyás
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"ül egy (nyilván a népet reprezentáló)
cselédnőt a szerelemnek, vágynak és emlékezetnek
olyan
erejével
ajándékoz
meg, hogy a némber a szeretkezés után
napokig nem vesz magához táplálékot,
majd pedig a levegőbe emelkedik, lebeg a tető felett, aztán élve elásatja magát egy öregasszonnyal ? Ö az emberi
szépség emléke, ami az emberekben él.
A "strano quia", a különös, a Valaki, az
Ok, aki engedi szeretni magát, az ő viszonzása azonban csak annyi, amennyit ideje
enged, ameddig vendégeskedése tart. Az
ifjú nem nyilvánul meg. Magatartása az,
hogy van. A többiekkel pedig megtörténik
minden.:
1. A szolgálónő: messziről figyeli a kertben
olvasó fiút, és amikor a végigégett cigaretta hamuja leesik a fiú nadrágj ára, a
nő odarohan és leveri a hamut. Ezután
a szolgálónő öngyilkosságot kísérel meg,
gázzal, de az ifjú megakadályozza benne.
Agy: az ocsúdó cselédnő "mantegnai" hanyattfekvésben
és rövidülésben látszik,
amikor felhúzza magán a szoknyát. Az

és elfordulás. Aki élve temetteti el magát, az paradox módon mindenkinél jobban szereti az életet: hiszen ott sem válik meg tőle, ahol már a halál testhelyzetét veszi fel. Egyedül a szolga próbálja
meg a teljességet: eLhagyni és megtartaní, de ő is lesz a legnémább; arról, ami
benne történik, nem tud semmit elmondani. Ilyen a nép? Ilyen a nép. A szolgálónő elevenen kerül a föld-kataíalkra,
és ahol elásták, egy tűzfalon hatalmas
sarló-kalapács látszik.

2. A lány: fényképezi az ifjút, futnak,
játszanak, nézik egymást, habár csak a
lány szemében van látás, az ifjú nyitott szeme csak azt jelzi, hogy nem alszik. Aztán a lány katatóniába esik, minden kapcsolatot megszüntet a világgal.
Merevgörcsben viszik az idegklinikára.
3. Az anya : ő exhibicionista. Amíg az
ifjú egy ebbel játszik a kertben, addig a
dáma levetkőzik a verandán, ruháit ledobja a kertbe, aztán szép, arisztokratiku59

a homaszexuali tás-neurózis: a polgári társan kikoplalt, sovány testét kiteríti a padlón és vár. Az ifjú őt is magáévá teszi sadalom metaforája, a tizenkettedik órávagy fordítva: a nő teszi magáévá a fiút. ban. Pasolini Teoremá-ja azt parancsolja
A vendég távozása után a nő autón cir- mindenkinek, hogy meg kell nyilvánulnia
kál Milánóban, vadászik, keresi a fiú ha- azzal az élettel szemben, amit él. És personmását. Olyat 'egyet sem talál, de más- sze, magától értetődik, ez abba az életbe
kerül, amivel szemben megnyilvánul az
féléket sokat. Kettesével veszi és váltja
a szeretőit, árokparton és szobákban fek- ember. Az atya, aki a teljes "antroposzik le velük. Kilép a monogámiából, az lógiai" utat vállalja, visszafelé, "a majom
anyaságból, erotomániája kielégítése nem anatómiájáig", nem bonyolódik bele a rejoldja fel a kétségbeesés alól, amit az ifjú télybe, mint a kínba, ahogy családja, hatávozása mért rá. Kezdi megérteni az élet nem megszületik rá másodszor is. Legrészleteit, amelyekbe eddig vakon és sza- alábbis ez az illúziója. A férfi végső medibadon belelétezett, de nem tud mit kez- tációja ez: "Egyáltalán nincs körülöttem
deni ezzel a megértéssel. A nemiség a semmi, csak ami szükséges: föld, ég és
egy ember
teste." "Üvöltésem
tudtul
Teoremá-ban
a parabola funkcióját tölti
adja ezen a lakatlan helyen, hogy létebe: rajta keresztül Pasolini a meghasonzem, és nemcsak azt, hogy létezem, halott szubjektivitást mutatja meg, a "hétköznapiságból" való kitörés közben. A ne- nem azt is, hogy tudom hogy létezem" .
miségen keresztül próbálja megragadni a
magatartások paradigmáit.
Pasolini
egyes
morálprakticista
olasz
4. A fiú: kamasz módjára csodálja a nála marxistákat XXIII. János pápához hasonnéhány évvel idősebb ifjút. Almában ki- lított, azonban művészetében ő maga sem
takarja és bámulja a testét, a nerniszertud valódi katarzis-perspektívát
felállímert
politizáló
esztéticizrnusát
vét. Aztán minden éjjel közös ágyban al- tani,
szanak. Amikor az ifjú elmegy, a ka- egyetlen jóemésztésű polgári hétköznap
masz festeni kezd, a nonfiguratív, ta- is hatályon kívül helyezi. Még Cohnsiszta festés és az action-painting
útján
Bendit tigrisugrása sem kell a csendőrtagadja ezt a világot. Az ő tagadása idáig kordonon át, elegendő a kamatláb fixáa legradikálisabb, mert kiterjed
önmalása és néhány
átmeneti
árleszállítás,
gára is, betetőzésül ugyanis levizeli a festhogy az önmagából kivetkőző polgár a
ményét. Neki sem az a világ kell, ami felfüggeszthető
meghasonlással
együtt
megvan, sem az, amit helyette ki tud ta- visszaköltözzön
önmagába.
Mert
igaz,
lálni. Az ő őrülete aktív, szemben a nő- hogy
csak
a
proletariátusnak
van
vérével, aki passzív marad, mert bele- joga a marxista
filozófia örököseként
sül a tagadásba, menekülésének foglya kimondani
azt,
hogy
a
polgárság
marad, a sokk, a hisztéria nemhogy nem soha nem lehet morális, mégpedig azért
engedi ki a "világból", hanem belezárja
nem, amiért az, ami. Viszont az is igaz,
hogy annak a művésznek, aki ezt deaz önkívületbe.
monstrálja, nincs joga a proletariátus feje
felett
járkálnia, mintha az egész világ
5. Az atya: benne a .homoszexualitás neuLouvre-képtár
lenne.
rózisa indul el hódító útjára (szintén "parabola", vagy ha nem, akkor esetleg önarckép a mester részéről). Az atya látja
kamaszfiát együtt feküdni avendéggel,
akit ő is szeret és áhít. Elhagyja életét,
a reprezentatív polgártengődést, és mintegy az összes lehetséges szó helyett ordítva, meztelenül elindul egy gőzölgő lávasivatagban. Ez a láva, ez az ordítás, ez
az Adámmá változás, mint ahogy maga
60

Az 1969-ben készült Porcile (Disznóól)
két részből áll: 1. Orgia. 2. Disznóól. Az
első rész története: XVII. századi Olaszország, egy fiatalember
áll egy vulkán
szélén, aztán egy csatamezőn felfegyverzi
magát, és egy arra haladó katonát megtámad, megöli, lefejezi, a fejét bedobja

ft
,

Mamma

Róma

a kráterbe,
aztán elkezdi enni a testét.
Egy karmibalista banda alakul, amelyet
a Társadalom később felszámol, tagjait
halálra ítéli. A főnök, mielőtt meghal,
extázisban kiáltja egy fiatalembernek:
"megöltem apámat, megettem az emberi
húst és remegek az örömtől". A második rész rivalizáló gyárosfamiliák között
játszódik, akik egymás náci múltja után
nyomoznak. Eközben az is kiderül, hogy
az ifjú Julien, az egyik gyáros fia kizárólag disznókkal képes erotikus kapcsolatot létesíteni. A két tőkés család között
a végre békét hozó házassági ünnepély és
szertartás alatt Julient megzabálják a szeretői, a disznók. Egy olasz emigránstól
tudják meg a hírt, aki biztosítja őket arról, hogya disznók az utolsó gombig mindent felfaltak, és azt tanácsolja, hogy maradjanak csendben az ifjú esetével kapcsolatban. A disznók nyilvánvaló ártatlansága feloldozza az esendő, megtévedt
Julient, s egyben attól is megszabadítják,
hogy legyen. Ez a disznóüdvösség.
A Porcile - mint a Teorema - magatartás-metaíorák
mozzanatain
keresztül

vezetett parabola, amelynek azonban közvetlen, érzéki, felszíni jelentése is van.
Minden elemet, ami t képileg "tárgyal",
központi helyen mutat meg, mint egy
vers szóképeit, amelyek magukba sűrítik az egész "témát". Pasolini az egyik
történetből időnként átvág a másikba és
ezzel a kettőt újraépíti egy magasabb
szinten. Például amikor a két német gyáros egymás egzisztenciáját
kikezdő vitába merül, hirtelen visszavág a kráter
szélére, ahol a kannibálok számára csalétekül kitett meztelen női és férfi test
látszik. A Disznóól pesszimista film, a
kulturális avantgardot támadja, mert a
neokapitalizmus totális restaurációját lényegében csak akadémikus és reakciós
"kísérőzenével" , alig fülsértő melodikus
magatartással kísérte. A költőket és művészeket a hatvanas években világszerte
nyugdíjazta saját prófétileus alkalmazkodásuk s így nem volt, aki közvetítse a
hatvannyolcas
diákmozgalmak céljait a
munkásosztálynak. Az értelmiség a mélypontra jutott, s mivel a világ hagyott rá
időt - hiszen a nyomor és szegénység
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sosem éber, csak a hatalom az az
értelmiség egyszerűen megette a "mélypontot", felfalta saját helyzetét, csakhogy
megnyilvánulnia
ne kelljen. Ez a tényállás főképp a második részben - az első
rész csaknem némafilmszerű, hosszú totálokból építkező kompozíciójával szemben - a brechti verses dialógusokban fejeződik ki legélesebben. Ki ez a Julien,
aki katarzisát
eldisznósítva, ha valaha
még visszatér, akkor is csak mint sertéskonzerv, a Supermarketek megfelelő' emeletére?
"J ulien 50%-ban
konformista,
50%-ban non-konformista",
ez összesen
annyi, mint nem létezni. Julien nincs.

Az 1969-ben forgatott Medea heroikusklasszicista képtömbje emlékeztet Dávid
Iestményeire. Szép a Medeá-ban, ahogy
az idővel bánik, ahogy előadja a fiú felnövekedését
pár tájképváltozásban,
és

64

ahogy a kentaur magyarázza azt, amit
mi mítosznak tartunk: hogyan lehetséges
egyszerre állatnak és embernek lenni. Mi
lehet a jelentése és a jelentősége Euripidész tragédiáj ának
filmen,
ráadásul
szinte egyidőben forgatva az Orgia-Po rcile direkt, aktuális
problematikájával?
Pasolini vissza akarja adni a mindennapi
életnek a mitológiai és az epikai dimenziókat, a természetfelettivel
harcba bocsátkozó pogány erők szenvedélyein
és
bukásain
keresztül.
Másrészt,
ahogy
maga Pasolini nyilatkozata volt: "A Medea
a technikai civilizációval kapcsolatba lépő
harmadik
világ lelki ka tasztrófáj ának
története. Bármilyen kevesen is értik ezt
meg."
Pasolini feltételezni látszik egy "esztétikus létezést" az "etikai" felett, amit
a szenvedély és a szeretet emel magasra,
Feuerbach
szeretetvallásához
hasonlóan,
és amelyben az ember végre megkapja

8Z embert,
miközben
istent kereste. Valóban, ahogy Feuerbach
isten
történeti
keletkezésének
kimutatása
után a teogónia helyébe a szeretet
ontológiáját
teszi
(s nem a történeti
konzekvenciákat),
ekképp Pasolini a megmutatott
lét-hazugságok helyébe
hőseinek nosztalgiáit
állítja,
ezért életműve
inkább az emlékezés
és
nem a felejtés életműve.
A nietzschei kifejezéssel élve, Pasolini a dionysosi művészet folytatója,
aki "a lét örökkévaló
öröméről
akar
meggyőzni
bennünket",
ahogy maga Pasolini
megfogalmazta:
a
filmezés "a valóság mámorát"
jelenti. Ez
a mámor határtalanná
fokozódik, amikor
ősi tájak, ókori tárgyak, ruhadarabok
látszólag
díszletszerű
felidézésével
már
nemcsak a jelent, a körülvevő
valóságot,
hanem "az egész időt", a mítoszt ragadja
meg a dolgokból merített mágiával. Mindazonáltal
a Medea az unalom
költeménye, olyan tudás irányítja
és hatja át,
mely már
csak emlékezetből
ismeri az
ösztöneit.

Pasolini

műveiben az a legvonzóbb, hogy
mutatja
az embert, rajongja
és
tiszteli ezt a nagyságot,
akár a Mamma
Romá-bap
az asztfalton
megfeszített
fiú,
akár a Máté evangéliumá-ban
Krisztus,
akár a meztelenre
vetkőző polgár, akár
a Medea áldozatában
és szenvedélyében,
akár a "holló tanár
úr" felfalatásában
a Jómadarak és madárkák című filmben,
akár a A túró-ban, a senkiházi
statiszta
Krisztussá-növelésében,
akár a proletárOedipusz rex képében
állítja elénk hőseit. Komoly dolog a mostani korban, amikor inkább
mikroszkopikus
felfedezések
születnsk az emberről, és amikor a művészetben egyre inkább egy olyan emberkód áll előttünk,
aki nincs: Godot. Pasolini tanúsítani
törekszik,
hogy anagy
embersivatag
után, amelyből
az ő hősei
is valók, kell, hogy hit és tudás legyen,
hogy az emberek
azonosak
tudjanak
és
akarjanak
maradni önmagukkal. Nem engedi
meg
behelyettesíteni
a valóságos
embert az ember fogalmával,
csak azért,
hogy a művészet
ösztövér tagadását
aztán elvégezhesse
rajta.
Frontális
szere-

nagynak

tet. Miben áll nála az ember nagyságának megmutatása ? Abban,
hogy a hőseit az Ádám-polgárt
a Teoremá-ból,
az emberevő ifjakat és Julient, akit anyja
midőn kómába
esni látja a fiát, J ézushoz hasonlít
mindig az emberi kezdetekig löki vissza, kipenderítve
őket saját apró életeikből, hogy aztán szabad legyen előttük az egész út, minden lehetőség, de most már
utoljára.
Cselekvés-e a Teorema-beli tékozló fiút és tékozló atyát
elfogó tagadástudat,
vagy a
három nőt hanyattvető
testi furor? Cselekvés és demonstráció:
ahogy Van Gogh
fülleborotválása
az volt egy világ ellen,
amit már nem érdemes
minden
áron
megérteni
és elvállalni.
Minden
attitüd
komp rom ittál á sa, beleértve
a kompromittálás attitüdjét
is. "A forradalom
semmi
más, csak egy érzés" írja Pasolini a
"Poesia in forma di rosa" című kötetében. Az itt a kérdés, hogy
érezzük-e?
Élesebben : akarjuk-e,
hogy az ideológia
megtörténjen? Láttuk Pasolini irodalomból
filmbe
való
átfejlődésének
valódi
okát: a filmben a valóság metaforák
és
szimbólumok
nélkül,
mintegy
tulajdon
jelentéseinek
a helyébe lép. És ahogy a
valóság a filmmel lassan a helyébe lép
azoknak
a metaforáknak,amelyekkel
a
hagyományos
verbális-szimbolíkus
nyelvek eddig kifejezni
próbálták,
ugyanúgy
az ember
ugrásszerűen
végre maga ta rtással a helyébe
kell lépjen azoknak a
fogalmaknak,
amelyek
a viszonyait
kifejezték.
A Teorema alaptételt
jelent. Minek az
alaptétele?
Annak, hogy mind a tények
és részletek,
mind a rejtély
és a teljesség világa abszurd, mivel a létezésnek
egymásra lefordíthatatlan
nyelvein különkülön
keresik
a kifejeződést
és nem a
forradalom
"egyhegyű" szin tézisének tettnyelvén.
Ezt legjobban
a központi
mű,
a Teorema leplezi le. N em forradalmi mű,
hiába löki szét minden irányba kettéhasadt hőseit, "isten" kergült jeit. A lineáris
kompozíció
először "parabolává"
tágítja
a szépség és nemiség
metaforáját,
(ami
Pasolininél
lényegében
a partikularitásból
a "nembelivé"
emelkedés
metaforája)
azután magából a parabolából
vezeti le a
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A kis mivégre-élet lassan elszáll, nem hiába kellett hozzá annyi minden. A mindent
viszont látó, deréktól lefelé romantikus
harmadikutasság fair play-t játszik önmagával, abban a tudatban, hogy c'est la vie,
közben annyira képtelen a választásra és
a döntésre, hogy folyton a tegnapi nap jön
vele szembe, és hovatartozása csak a temetőben derül ki, egész életét le kell élnie
Talán Toto sumrnázza a J ómadarak és ahhoz, hogy végre meghalhasson. "Il cammadárkák-ban a maga Svejk-szerű bájával
mino incomincia, e il viaggio é finito."
a legjobban a Pasolini-hősök eddigi sorá- Elkezdődik az út, és az utazás véget ért.
ból adódó konzekvenciákat: mert ki is Apa és fia, a beilleszkedés partizánjaiként,
voltaképpen Toto, ez a kibérelt-bérlő, ez az "ártatlan qualunquizmus" dacával duzaz eltulajdonított tulajdonos megannyi frá- zogva mendegélnek az osztályperiférián,
zissal és rejtéllyel a szívében? Önmagának
kissé valóban megrekedve az út és az utaegzisztenciális kérdőjele. Toto jobbra szól, zás között. De talán itt is, az út és az utazás
baloldalán - ahogy JÓZSefAttila írta -:
és balra csattan. Nincs flirt, csak sértődés
ebben a kis életben. S az ártatlan kiábrán"A forradalom dobálni való hegyes kövedulás ez egyszer nem akar véget érni, ken köhögve guggol, s csontos kezeiben
merthogy az utazás a hosszú, nem az út. fillér fénylik ... " Ez a katarzisirány.

jeleneteket és helyzeteket. Nyilvánvaló,
hogy egy ilyen Lackoón-csoport-szerü,
Haldokló Gallus-szerű statikus beállítás
nem vezet el végső katarzisperspektívákhoz. Ezért találóbb cím lett volna a Teorema helyet az Aporema (= megoldhatatlan tétel). Mivel az állítás képtelensége még nem jelenti a tagadást.

Dobai Péter

SZEMELVÉNYEK DOKUMENTUMOKBÓl
Az ars poéticáról
"A film olyan nyelv, amely a nyelv fogalmának kibővítésére
kényszerít.
Nem
önkényes és konvencionális
szimbólumrendszer ... A film nem úgy jeleníti meg
a valóságot, mint az irodalmi nyelv; nem
másolja a valóságot, mint a festészet; nem
utánozza a valóságot, mint a színház. A
film újrateremti a valóságot: kép és hang!
Mit csinál a film, amikor újrateremti
a
valóságot? A film a valósággal fej ezi ki
a valóságot ...
A valóság bármelyik pillanatban »filrn
in naturacsak egy felvevőgép hiányzik, hogy reprodukálja
azt, vagyis hogy
leírja a valóságot, reprodukálva azt, ami
valójában.
Virtuálisan tehát a film egy végtelen
»plán-szekvenciavégtelen mint a valóság, amely reprodukálható egy láthatatlan
felvevőgéppel ...
A valóság: nyelvezet. Nem a "film szemiotikáját«, hanem a valóság szemiotikáját kell létrehozni!
A film a valóságnak mint nyelvezetnek
az írott nyelve ...
A cselekvés az, ami a valóságot történelemmé változtatja ...
Ha azt mondhatjuk, hogy a valóság mint önmaga megjelenése, vagyis mint
nyelvezet - »Iilm in natura«, akkor azt
is mondhatjuk, hogy a film, amikor an-

nak »írott riyelvévé«
válik, a valóság fenomenológiáját hozza felszínre.
A film tehát a »valóság
szerniotikáját«
adja »in natura« ... "
(Pier

Paolo
Nuoui

Pasolini:
Argomenti

La

fine

dell'avanguardia

1966. július-december.)

Carlo Lizzani a következő
kérdést tette
fel Pier Paolo Pasolininak :egy a Cinema
Nuovo 204. számában leközölt nyílt levelében: "Hogyan oldható meg a maturatizmus problémája a filmművészetben?
Lehetséges-e a »[iim. és hanq« segítségével
úgy ábrázolni a »nútuu; hogy ne esnénk
a naturalizmus, ae-uüeüektualizmus
vagy
a dekadentizmus
hibájába? A »Medea«ban a tökéletes elemek jelenléte és tökéletes
egymásmellettisége
ellenére
sem
éreztem az »idő súlyát«. Mégis a legnagyobb erőfeszítésről
van itt szó, amit az
utóbbi években
alkotó tett, hogy megadja filmjében az idő patináját, a századok porát, a megkövesedett
rmiütat."
"Kedves
Lizzani, egyetértek
veled. A
film természeténél
fogva nem ábrázolhatja a múltat. A film a valóságot mutatja a valóságon keresztül: egy embert
egy másik emberrel, egy tárgyat egy másik tárggyal ábrázol. Azt mondhatnánk,
hClgy a film mint »nyelv« önmagában
is
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naturalisztikus
(egy »végtelen
plán-szekvencia«).
Tehát,
ha egy filmben
téged
akarlak ábrázolni,
téged mutatlak
be, ha
pedig egy színésszelakarlak
ábrázolni,
»aki téged interpretál«,
ábrázolhatlak
hamisan, de nem a kor szellemét, amelyben
együtt élünk, én, te, a színész. Az alkotó
transzfigurációs
képessége
egy magasabbrendű mozzanat. Mindenekelőtt
a film objektív
lehetősége
adott
amennyiben
»nyelv«, jelrendszer
- egy bizonyos történelmi
pillanat
ábrázolásához,
a dolgokon, tényeken,
aktuális
személyeken
keresztül. .. Történelmi
filmjeimben
sohasem akartam
olyan időt ábrázolni,
ami
már elmúlt. Ha megkísérelem
is, azt az
analógia útján tettem:
vagyis a mát ábrázoltam,
amely valamilyen
módon analóg az elmúlttal.
Valójában
a múlt a jelen metaforájává
válik: kapcsolatuk
összetett,
mert a jelen mint a múlt elvont integrációja
jelentkezik.
Hogyan lehet felépíteni
ezt a
metaforát?
Költői invenciókon
keresztül
és a kultúrára
való utalással. Minden tör-

ténelmi
film legalsó határa
a manierizmus (láthatod
a filmemben
egy metatörténelmi
jólét rekonstrukcióját,
egy »elképzelt"
alexandriai
Korinthust).
A költői invenció - feltételezem
- jobban érvényesült a film 'első részében, ahol az emberi áldozat, túl azon, hogy még objektív
valóságot
jelent,
a »szellern, a lélek világa« is (vallásos szellem, a psziché, szadomazohizmusaival).
... az, ami visszafelé
húz bennünket,
éppúgy emberi és szükségszerű,
mint az,
ami előrevisz."
(P.

P. Pasolimi:

Il

Cinema

sentimento
Nuovo

della

storia

1970. 204-205.)

Gyűlölöm
a naturalizmust.
A természetet nem tartom
naturalistának,
a természet nem naturalista.
A film a világ teljes újrateremtése.
tehát nem naturalisztikus ....
történetinek
kell lennünk
mindenekelőtt ... A feliratok
elrútít ják a képet, megváltoztatják
a kép jelentését ... "
(P. P. Pasolini:

A

szinkronizációról;
Filmtcritica
208. 1970. július-augusztus.)

Művek és vélemények
Accattone (A koldus)

"Ebben a filmemben
egy olyan
ember
megalázottságát
és nyomorult
emberi állapotát
akartam
bemutatni,
aki a római
borgate mocsarában
és porában
él. Éreztem és tudtam, hogy ebben a megalázottságban van valami szent, valami vallásos,
ét szó határozatlan
és általános
értelmében, és akkor ezt a jelzőt "szent", zenével
egészítettem
ki. Úgy gondoltam,
hogy az
Aceattone
megalázottsága
egy fajta szent
megalázottság,
és Bach zenéje segített abban, hogyanagyközönséggel
megismertessem szándékaimat."
(P. P. Pasolini:

Az

Accattone
a Nero

zenéjéről;
Biatico
1967/3-4. száma.)

"Mindent vártunk,
csak egy misztikus ihletettségű
filmet nem. A »borgate« szürke
léte egyfajta
pokol, amelyben
Aceattone
bolyong és a »jelre« vár. És ím egy jó68

tettel megválthatja
magát: a halál kitépi
őt a könnyek
völgyéből.
Dante terzinái,
Bach zenéje 'egyértelműen
kimondják
azt,
amit Pasolini akart a filmjével."
(Corrado

Terzi:

Avanti

1961.)

Ricotta (A túró)

A Ricotta
bemutatása
után
Pasolinit
egy római bíróság
4 hónapi
felfüggesztett börtönbüntetésre
ítélte, mert mint a
téma
megfilmesítője
nyilvánosan
pocskondiázta
az állam vallását,
és azzal az
ürüggyel,
hogy filmet forgat, bemutatott
Krisztus
szenvedéséből
néhány
jelenetet,
és kigúnyolta
a zenei kísérettel,
a dialógussal és más hangmegnyilvánulással,
sőt
a katolikus
vallás szimbólumait
és személyiségeit
üresnek
és hitványnak
nyilvánította
ki. Pasolini
erre azt válaszolta,
hogy "egyáltalán
nem állt szándékomban
megsérteni
a katolikus
vallást sem szándékosan,
sem
akaratlanul.
Egyébként

egész akkori munkám
sítja magatartásomat".

elégségesen

tanú-

Uccellacci e uccellini (Jómadarak és madárkák)

"Pasolininak ez a filmje is allegorikus felépítésű, vagy jobban mondva parabolisztikus. .. A film diakronikus, egy orsúgúton
játszódik, amelyen az emberi
társadalom halad előre. Egy öreget és 15
év körüli fiát látjuk. Ifjúság és öregség, két különböző foka egy egységes,
bűntelen és ösztönös, természetes és preracionális emberiségnek. Kik ők, hova
mennek, miért járnak ezek ketten a hoszszú fehér úton? A film végig megőriz
Egyfajta misztikus hangvételt, de hamar
észrevesszük, hogy az utazás célja, az
utazás maga vizuális, képi megfogalmazása egy mozgásban levő társadalomnak.
... Ha az öreg és a fia a régi és az új
generációt jelentik, akkor Holló, az útitársuk nagyon sikerült és emberi ábrázolása egy önmagát már túlhaladott
marxizmusnak,amely
tudatosan vállalja
a hívatlan vendég szerepét . .. Igaza van
a Paisá rendezőjének, amikor azt mondja,
hogy ez az első olasz kísérlet egy új, modern filmművészet megteremtésére,
ösztönző és nyílt ... "
(G. B. Cavallero,

Biarico

e Nera 1966/7-8. szám.)

Edipo re (Oidipusz király)

,.Pasolini filmjeit mély, autobiografikus
kapcsolat köti össze; állomásai, mozzanatai egy gyakran erőszakos életnek, ellentmondásokkal
teli belső út, mely
ugyanakkor következetes a problematikus
személyiségéhez . .. Pasolini lényegében
mindig önmagáról forgatott filmet, arról,
amit
az ő »rieurózisánaknevez ...
Freudra hivatkozva állítja: »az értékek
összeomlását csak a pszichológia vészelte
át. Az álom-elmélet érvényesebb, mint valaha«. A marxizmus sohasem közelítette
meg kielégítő módon az irracionalitás
problémáját, állítja Pasolini. És Freud az
ember tudatalattijának
megfejtésére szolgál, és biztos eszközt nyújt ahhoz, hogy
beléphessünk
ebbe a »titokzatos világba« ... "
(G. Aristarco,

Cinema

Nuovo

1968/191. szám.)

"Bár Oidipusz királyát Szophoklész nyomán dolgozza fel, egy teljesen önálló filmet sikerült alkotnia. A történetet autobiográfikus keretben beszéli el. A film
intelligens és nagystílű, képileg tökéletes
alkotás, nemcsak Oidipusz komplex személyiségét mutatja meg, hanem a film
alkotójának - egyszeri és poétikus alakját is. Pasolini nem archeologikusan
építi fel művét, hanem újra átgondolva,
archaikusan és nagyon is történetileg."
(Mario

Verdone:

Eszmék

filmművészete,

e Nero,

1958/1-2.

(Bianco
szám.)

Teorema (Tantétel)

"A Teorema igazi jelentősége abban áll,
hogy része van az olasz film újjászületésében,amit
az extrém és szokatlan metaforák jeleznek - ilyen film például
Bellocchio Pugni
in tasca, Bertolucci
Partner vagy Antonioni Blow up című
filmje ... Ezek a filmek szürrealizmusra
emlékeztetnek
anélkül, hogy valójában
szürrealista alkotások volnának, és talán
Teorema

'_

Teorema

azért is, mert nagyon messzire távolodtak
a neorealizmustól. Metaforikus féktelenségük egy laza, de természetes szerkezetre épül. Talán "neoszürrealista" lenne
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a helyes szó. Bármennyire kifogásolható
is a Teorema, nagyon erősen felveti egy
ilyen neoszürrealista filmművészet lehetőségeit ...

A film utolsó képei - az apa bolyon- bálta részben saját homoszexuális
neugása meztelenül üvöltve egy sivatgban rózisát felhasználni mint metafórát a burbár stílusuk szembetűnően Pasolinira val- zsoázia anomáliájának kifejezésére: a Teolanak, gyökereiben megtalálhatók
mind remá-ban a burzsoá család egyatomjaira
Tolsztojnál, mind Francis Bacon-nél. Tol- szetesett család, mindegyik tagja magásztoj »Ivan Iljics halálában«
a főhős élete nyosan halad saját szorongással teli útutolsó három napját haláltusában üvölti ján, a többiektől külön.
végig, de elér valami belső nyugalma t.
(Robert
Capetta:
Film Quarterly,
1969. ősz.)
(»Vége! - mondta valaki fölötte. - Vége
a halálnak - mondta magának. - Nincs
tőbbé.«) Az apa nem talál nyugalomra ...
A Teorema sem nem formális logika, sem
Pasolini képeinek ereje Bacon festmé- nem szubsztanciális ideológia...
Kétféle
nyeihez hasonlítható, Pasolini nem kom- logikai művelethez folyamodik Pasolini:
pozíciós vagy formális effektusokra hasz- 1. az alaptétel megfogalmazása
2. abszurd
nálja fel Bacon képeinek zsenialitását,
bizonyítása ...
hanem az e képekre oly jellemző megAz a tény, hogy Pasolini minden szeszállottságot viszi át a filmi képekre. A replőjét önmaga megsemmisítésére kény»sex« pedig mint a megismerés konkrét,
szeríti, nem jár semmiféle következménytranszcendentális
formájának metaforája
nyel, a film tovább folytatódik és csak
szerepel Pasolininál ...
azért van vége másfél órás vetítés után,

A Teoremá-t
közvetlen, dísztelen stílusban forgatta, és mint a régi neorealista
filmek, a jelen valóságával foglalkozik,
baloldali szemlélettel. Pasolini megpro-

mert a polgárság elhatározta, hogy más
módon folytatja életét. A filmben nincs
szünet, nincs egy rándulás, nincs válság.
A képek 'egymást követik, egyik szebb,
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mint a másik. A film csak azért folytatódhat, csak azért nem semmisül meg,
mert mint minden polgári alkotás halva
született ...
Pasolini bebizonyította
az alaptételt,
bár nem tudatosan, de világossá tette, hogyan lehetséges, hogy a polgárok legjobbika, Pasolini, amorális. Mert amorális
dolog azt gondolni, hogy egy ilyen alapvető probléma megoldható úgy, hogy a
regi polgári
struktúrákat
válozatlanul
hagyja ... A Teorema nem a polgár elpusztítása, negativitás ának megmutatása,
hanem annak dicsőítése. Annak a világos
bebizonyítása, hogyan tarta polgárság az
örökkévaló tengődés felé."

map. A friss fényképezés és a helyszín
gondos kiválasztása hozzájárul a kép minden részletének, mint önálló jelnek a kiemeléséhez. A film szerkezete nagyon szoros. Bár a két történet között van szimmetria, nincsen egy az egybe megfelelés
a két rész eseményei és problematikája
között ... "
(Rosalind

Delmar,

Monthly

Film

Bulletin

1969.)

Medea

1968/193. sz.)

"Pasolini Medea cimű filmje ahelyett,
hogy új perspektívákkal
gazdagítaná az
antik világhoz való visszatérés nagy témáját, amit jó ideje és minden más előtt
felvetett a »Le ceneri di Gramsci- szer-

A Porci le gyönyörű
film, és belső kellemetlenségeet az enyhíti, hogy mint a Teorema, ez a film is metaforikus...
Technikailag és stilisztikailag is az, amit tőle
legutóbbi filmjei alapján várunk:
ártatlanság, bűn, bűnhődés, az ember elszigeteltsége, a társadalmi determináció
és
az ember akarata közötti kapcsolat a té-

zoje, csak a már feltárt és kifejtett perspektívák újrafogalmazása...
stílusa manierista, bár néha igen emelkedett és fenséges, mégis manierizmus, vagyis már látott és hallott, lenyelt és megemésztett
dolgok átgondolása egészen a kétségbeesésig ...
Ebben a Medeá-ban főként a rendező,
Pasolini kultúrája és művészi
érzékeny-

(Umberto

Silva:

Film'critica

Teorema

Porcile (Dinnóól)

12

sége virágzik, ami közvetlenül az olasz
középkori és reneszánsz »táj-s-Iestészetben
való elrnerűléséből fakad; idézőjelbe tetrem a »táj« szót, mert pontosan arra akarok célozni, hogy ez a táj az embertől
független, az embert túlélő ebben a festészetben; figuratív és fantasztikus képzelet, a távoli, antik helyek mágikus felidézése, ahová az utak torkollnak, és
ahonnan elindulnak. Ezek az utak titok-

zatos várakihoz és falakhoz visznek, erődökhöz, ahol emberek sorsa dől el, és ahol
titokban beteljesülnek a hatalom elkerülhetetlen rítusai. Kár, hogy Pasolini csak
jeleneteket ad, melyekből hiányzik a szereplők élete, léte, és mindenekelőtt Euripidész halhatatlan, kétarcú hősnőjének az
élete."
(Antonella

Trombadori,

Vie

Nuove

1969.)
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Életrajz
Író, kritikus,
költő,
rendező,
forgatókönyvíró és színész. 1923-ban Bolognában
született,
apja
ravennai,
anyja Friuliból
való. Az apa állandó lakhelyváltoztatásai
miatt Pasolini kénytelen
volt gyakran várost, tartózkodási
helyet cserélni:
így került Belognából
Parmába,
majd vissza Bolognába, innen
Bellunóba,
Coneglianóba,
Sacilébe,
Idriába,
ismét Sacile következett, majd Cremona, Reggio Emilia; innen
visszatért
Bolognába,
ahol elvégezte
az
egyetemet.
1943-ban
a háborús
események miatt Casarsába
költözött, ahol édesanyja
született,
és itt maradt
1949-ig.
Ezekben
az
években
diplomázott
és
kezdte meg irodalmi
tevékenységét
egy
katolikus
napilapnál,
a "Quotidiano"-nál.
Irodalmi kritikákat
ír, egy mindig aktuális és eleven problémával
foglalkozik:
az
olasz nyelv és a dialektusok
kapcsolatával. Majd Rómába került, ahol most is él.
Vonzotta a dialektális
környezet,
a "borgate", a plebs, a proletariátus.
Ez a környezet
inspirálta
regényei
megírásában:
"Ragazzi di vita" (Alvilági kölykök) 1955.,
"Una vita violenta"
(Erőszakos élet) 1959.
Minthogy
nagyon
mélyen ismerte
ezt a
különös
világot, gyakran
hívták
forgatókönyvíróként
különböző
filmekhez:
Federico Fellini Le notti di Cabiria (Cabiria

éjszakái), Franec Rossi Morte di un amico
(Egy barát halála), Mauro Bolognini
Maása, la civetta (Marisa, a kacér lány), Giovani mari ti (Fiatal férjek), La notte brava
(A szép éjszaka), Il bell' Antonio (A szép
Antonio).
La giornata
balorda . .. (Egy
őrült nap). 1960-ban szerepet vállalt az Il
Gobbo című filmben.
1961-ben
forgatta
első filmjét, az Accattone-t
(A koldus). A
filmet
Moravia
mint az év nagy
"irodalmi" eseményét köszöntötte.
A következő
évben forgatókönyvet
ir az "Una vita violen ta" (Erőszakos
élet) című
regényéből
Paolo Heusch
és Brunelle
Rondi rendezőknek. Ebben az évben forgatja
második
filmjét,
a Mamma Roma-t. Ezután
egymást követik már a filmek: a Ricotta (A túró
1963) című kisfilmmel vesz részt a Rigopag
forgatásában.
1964: Il Vangelo
secondo
Matteo (Máté evangéliuma),
1966: Uccellacci e uccellini (Jómadarak
és madárkák) 1967: Edipo re, (Oidipusz
király),
1968: Teorema (Tantétel)
1969: Porcile
(Disznóól), 1969: Medea, 1970: Decamerone.
Filmjeit megelőzik a szinte egyidőben
írt
regények
és forgatókönyvek.
Nyelvészeti
cikkei
folyamatosan
jelennek
meg
a
Nuovi Argomenti
lapjain.
Kritikákat
és
tanulmányokat
közöl a Vie Nouve és más
lapok hasábjain.
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1: Euripidész nyomán P. P. Pasolini; Sz: Maria
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MŰHELY

ELIDEGENíTÉS
Beszélgetés

A GONDOLATÉBRESZTÉS

Kovács Andrással

A Staféta nézői - elsősorban a fiatalok
- nagy 'számú közönség ankéton vitatták
meg a filmben fölvetett problémákat.
A Filmkultúra
szerkesztősége
meghívta
Kovács Andrást, a film rendezőjét és íróját, hogy beszélgetést folytasson vele ez
unkétok tapasztalatairól, s azokról a kérdésekről, amelyek e viták során fölmerültek.
Ha én próbálom megfogalmazni a közönség-véleményeket, az nyilván deformált
lesz. Ilyen esetben különben sem létezik
objektivi tás; az ember elsősorban azt veszi észre, ami leginkább érdekelte; amit
én elmondok, az objektív érvénnyel nyilván nem bír. A vitákat én is befolyásoltam, főként azzal, hogy miről beszéltem,
mire feleltem. Voltak megjegyzések, amelyek szó szerint elismételtek bizonyos, kritikákban megjelent véleményeket. Ez azt
mutatja, hogya kritikáknak van bizonyos
befolyásuk a közönségre; egyes fordulatok állandóan visszatértek, mint például
olyan mellékes ügy, hogy Balázsovits
miért szerepel a saját nevén. Ez a kérdés a kritikák megjelenése előtt egyáltalán nem merült fel az ankétokon. Mikor valamelyik cikkben megjelent, hogy ez intimpistáskodás, akkor 2-3 hétig az ankétokon is gyakran felvetették. Nyilvánvaló,
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hogy ez félreértés, és szó sincs arról, hogy
Balázsovits alakja mintegy dokumentumbetétként
szerepelne a filmben (mellékesen megj egyezve : Balázsovi ts még sose
volt Cannes-ban). Aztán 3-4 héttel a kritika megjelenése után ez a probléma nem
merült fel az ankétokon. a nézők nyilván
elfelejtették
ezt a nyomtatott
kritikai
megjegyzést és más egyébre figyeltek a
filmben, mással foglalkoztak, másra reagáltakaz
ott megfogalmazott gondolatok
közül. " Bizonyos általános formai problémák jöttek elő állandóan: a dokumentum- és a játékfilmes eszközök keverése;
aztán: hogy én beleszól ok a filmbe, beszélgetek a szereplőkkel, s általában: dramaturgiai problémák; a cselekmény kérdései. Bizonyos vitákon az ilyen kérdések domináltak, különösen a tapasztalt nézők, filmklub-vezetők körében, s hasonló
helyeken a vita főként ekörül folyt.
Hol került sor ezekre a vitákra?
Majdnem minden vidéki egyetemi városban jártam, szinte valamennyi pesti egyetemen és számos középiskolában. Érdekes, hogy a felsős középiskolások többnyire azonos intellektuális
színvonalon
szólaltak meg, mint az egyetemisták. Néhány filmklubban idősebbek is részt vet-

tek a vitán, de akik beszéltek,
huszonévesek voltak.
Mit fogadtak
a filmben?

szívesen,

mivel

zömmel

vitatkoztak

Kezdem azellenvéleményekkel.
Volt néhány meglepő reagálás. Az egyik: a pedagógusoké,
különösen vidéken. Zala'egerszegen például megtudtam, az idősebb
pedagógusok fel vannak háborodva a filmen, mert "hogy jön ahhoz egy harmadéves egyetemi hallgató, hogy így beszélj en a magyar pedagógiáról" . . . Tehá t egy
filmet, ami kifejezetten az ő érdekükben
készült, amelyikben
többször elmondják, hogy a pedagógusok többsége jobb
annál, ahogy róluk beszélnek - ellenkezőképpen érhettek. Különösen azért, mert
a filmben a pedagógiáról
szóló bíráló
megjegyzéseket egy olyan lány mondja el,
akinek házasság előtt szexuális kapcsolata
van, sőt állapotos lesz - "az ilyen jobb,
ha hallgat", mondták némelyek. (Ez váratlan volt számomra" mert azt hittem,
hogy ezen a szemléleten már túljutottunk.)
Ha már a pedagógiai problémáknál tartunk, megkérdeznénk:
mi az oka annak,
hogy éppen ezt, a film konfliktusának tulajdonképpeni
tárgyát, ami a hősöket
szembeállítja, csak jelzésekben vetette fel
a film. Sokan szóvá tették, hogy alaposabban kellett volna kibontani ezt a problematikát.
A Staféta természetesen nem pedagógiai
film; a pedagógia az a közeg, ahol a hősök mozognak. Nem az volt a film célja,
hogy a pedagógiai forradalom szükségességét dokumentáljuk. De az ügy lényege
szerintem félreérthetetlenül
megfogalmazódik. Két alaptétele van ennek. A kezdő
riport megfogalmazza a matematika-tanár
szövegével, hogy a fő cél: önállóan gondolkozó 'embereket nevelni. Ez a leglényegesebb dolog, amit ma nem ad meg az
iskola; éppen ezt kell elérnie ennek a
most napirendre került reformnak. Amíg
a társadalomnak nem volt szüksége önállóan gondolkozó emberekre, az iskola is

kész igazságok továbbadására rendezkedett be. S ez nemcsak nevelési, hanem
oktatási probléma is. A filmben Zsuzsa
ennek a másféle pedagógia; célnak a nevében bírálja a jelenlegi állapotokat; meg
is fogalmazza, hogy a megoldandó kérdés:
hogyan lehet önállóan gondolkozó közösségi embereket nevelni. Ha ezt a célt nem
tudjuk elérni, "tovább folytatódik az önállótlanság újratermelése". Mindez világosan benne van a filmben. Ennél közelebbről aligha lehet megfogalmazni a preblémát. Részben azért, mert amikor a filmet
csnáltam, még az volt a hivatalos álláspont, hogy nincs szükség semmiféle változtatásra. Az én szerenesém - vagy más oldalról pechem -, hogya X. kongresszus
időközben a köz oktatás ügyében állást foglalt a változtatás mellett. Azt hiszem, elsősorban
közgazdasági
megfontolások
eredményezték a pedagógiai reform szükségességének
felismerését, mert
ilyen
színvonalú munkaerővel, mint a jelenlegi,
nem lehet emelni a termelékenységet.
Közgazdaságilag elkerülhetetlen a pedagógiai reform. Régebben, még akkor is, mikor a film elkészült, uralkodó volt az
olyan a tehetetlenségi
nyomatékon
alapuló - konzervatív álláspont, hogy "a
pedagógusok nyugalomra vagynak, nem
lehet mindig reformokkal
kísérletezni" .
Nagy volt a veszélye annak, hogy bef'ullad a szükséges reform. Most megindult
a mozgás. Ez a felismerés elkerülhetetlen
volt, de ha tovább késik, akkor a film
nyilván sokkal nagyobb ellenállásba ütközött volna. Ilyen szempontból szerencsém, hogy megszületett
a határozat.
Olyan szempontból viszont "balszerencsém", hogy most a párthatározat bizonyos tekintetben csökkentette az állásfoglalásom erejét. Az egyik ankétori valaki ezt úgy fogalmazta: nem várta volna
tőlem, hogy 'ennyire konformista vagyok;
két hónappal a párthatározat megszületése
után illusztrálom egy filmmel a határozat helyességét. Dehát ez legyen a legnagyobb "balszerencse", ami ér, végül is nem a film, hanem az ügy a fontos, amely
ezek szerint helyes irányba megmozdult.
Van a filmnek ez ügyben egy másik
fontos mondanivalója is, amit amonori
17

riport más oldalról is megfogalmaz: Zsuzsáék álláspontját, azt, hogy ezt a reformot nem lehet csak-felülről végrehajtani.
Felülről is kell szorgalmazni, mert anélkül nem megy, de hagyni kell a pedagógus személyiségét, az 'egyéni kezdeményezéseket kibontakozni. Úgy tűnhet, hogy
ez banalitás, de ha az ember megnézi a
mai iskolarendszert, kiderül, hogy a pedagógus személyisége
hetedrangú.
Sőt:
olvastam az egyik hazai tekintélyes pedagógia-tudós
nyilatkozatát,
aki kijelentette: "a pedagógia nem az a tudomány,
ahol a személyiségnek nagy szerepe volna". Tehát szerintem világosan megfogalmazódik a filmben Zsuzsa programja.
Mégis miért .érezheti
úgy számos néző,
hogya
lány programjának a megfogalmazása nem elég konkrét? Elvégre a lány
olyan evidens igazságokat képvisel, olyasmiért küzd, amit értelmes ember elvben
nem tagad. Nem tételezhető-e föl, hogy
ezeknek az elveknek gyukorlati megvalósulása másféle drámai összeütközések során feneklik meg? ... Valóban nem lehet
nyílt pedagógiai küzdelmet mutatni ott,
ahol ilyen nincsen. De vajon milyen mélységben vállalkozott a film ennek a másféle küzdelemnek a bemutatására?
Itt érdemes megállni egy kicsit, mert fontos dramaturgiai problémát érint. A banalitás kérdése. Kapcsolódik ahhoz, hogy
miért akartam
szociologikusa bb filmet
csinálni. Az egyik lehetséges iránya a mai
konfliktusok feldolgozásának a dramatizálás, a cselekményesítés. Bizonyos mértékig ilyen igényt vélek kihallani
a
kérdésből. Én ezt a nézetet nem osztom.
Nem azt mondom, hogya
filmművészet
abba az irányba fejlődik, amerre én törekszem, vagy semmilyen más szempontból sem akarom abszolutizálni a felfogásomat. Rég leszoktam arról, hogy által ánosan érvényes dramaturgiai bölcsességeket fogalmazzak meg. Ezt se azzal az
igénnyel mondom, hogy valamiféle általános érvényű igazságnak vélem. De gyakran találkozom azzal a nézettel, hogy "rehabilitálni kell a cselekményt", "dramatizálni"; "vissza kell állítan i jogaiba a cse78

lekményes
mozit" stb. Ez a felfogás megfogalmazza egy bizonyos néző-réteg igényét is. Valóban ez az egyik lehetséges
módja mai konfliktusok feldolgozásának:
cselekményt, story t formálni, dramatizálni. Szerintem azonban a mi körülményeink között a konfliktusok, a történések jelentős része tulajdonképpen olyan banaltás, amit ha Iefényképezek,
jelképpé válik és többet jelent, mint konkrétan. Ezért
is épült a Staféta forgatókönyve kezdetben még sokkal inkább dokumentum-jellegű anyagokra. Én rendkívül nagy lehetőséget látok acinéma
direct műfajában,
amit különben nagyon jól igazol a legújabb Balázs Bélás filmeknek a tapaszta- '
la ta, ahol egy jelentéktelen konkrét esemény - mint például Gazdag Gyula filmjében a beat-zenekar kiválasztása - egyszerre felnövekszik, és általánosabb jelentést hordoz. Hagyományos játékfilmben
mindez reménytelen és érdektelen
"történet" lenne.
Alapdilemmáról van itt szó: a körülöttünk folyó mindennapi élet nem látványos,
nincsenek nagy, nyílt konfliktusok, élesen
drámai szituációk. Gondoljunk a Zabriskie
Point-ra. Antonioni Amerikában
hiteles
tapasztalatokra épitve mutathatja, hogya
rendőrök lelőnek egy fiút. Mutathat tüntetést, a fiú ellophat egy repülőgépet stb.,
stb. Egyszóval az ottani életforma f'elkínál bizonyos látványos helyzeteket. A mi
életünkben részben
szerencsére
nincsenek
ilyen
látványos
történések.
Adott tehát a probléma: hogyan lehet a
mi nem látványos konfliktusainkat filmen
úgy feldolgozni, hogy az ember ne az extrernitás irányába menjen el, vagy ne szoruljon a múltba. A bűnözésben van látványosság, de ez maga az extremitás. Tehát
én a magam számára ebben a dokumentarista jellegű próbálkozásban látom a mai
konfliktusoknak egyfajta ábrázolási lehetőségét. Mindegy, hogy ezt effektív, valódi dokumentumfilmben
csinálom, vagy
ebben a dokumentarista modorban készítem a filmet. Nekem nagyon tetszett Nanni Loy Nápoly négy napja című filmje,
amiben egyetlen centi valódi dokumentum
nem volt, vagy Pontecorvo Algíri csatá-ja,
ami szintén úgynevezett "dokumentarista

jellegű játékfilm". Az más kérdés, hogy
ezt a törekvést én a magam filmjében
vagy másvalaki
mikor milyen szinten
tudja megvalósítani. De szerintem mindkét említett olasz film kitűnő alkotás; bizonyítéka annak, hogy a műfajnak vannak lehetőségei, az elképzelés megvalósítható. Ilyenfajta
meggondolások
eredménye, hogya Stafétá-ban a cselekménynek
nem szántam különösebb szerepet. Egy
szituációt
próbáltam felvázolni, amiben
akár egy vita is cselekmény, csak másféle
cselekmény, mint a hagyományos dramaturgiában.
Mindezzel egyetértünk. De tneqis, mi annak az oka, hogy sokan hiányolhatták a
filmből az előbb is említett, rejtettebb
konfliktus megmutatását? Azt, hogy milyen erőviszonyok
gátolják· meg a lány
értelmes gondolatainak érvényesülését.
A filmnek nem ez volt a célja. Eredetileg
nem is akartam felnőtt szereplőt a filmben, kizárólag a fiatalok belső világa érdekelt. De mivel a valóságban mindenütt
valamilyen
felnőtt pa tronálja vagy irányítja a fiatalok ügyeit, elkerülhetetlen
volt, hogy ennek az egyetemi újságnak legyen egy felnőtt főszerkesztője. Külön
film témája lehetne, hogy egy ilyen Barabás-típusú
ember hogyan alakul ki, milyen erőviszonyok,
belső összefüggések
irányítják ezt a mechanizmust stb. De ebben a filmben nem ezzel foglalkoztam.
Magát a helyzetet adottnak vettem, és azt
próbáltam vizsgálni, hogy a fiatalok hogyan reagálnak erre az adott, közismert
szituációra. Ez esetben nem annak a mechanizmusnak a leírása volt a célom, hogy
hogyan történik az, amikor elvben mindenki egyetért valamivel, a gyakorlatban az
ügy mégis megfeneklik, hanem hogy erre a helyzetre hogyan reagálnak a kűlönféle alkatú fiatalok, milyen magatartásformák alakulnak ki. Valaki szellemesen mondta az egyik vitán, hogy ezek a
hősök gumifalakba ütköznek; még be se
verhetik a fejüket. Erre a cseppfolyós,
megfoghatatlan szituációra hogyan reagálnaka különféle alkatú és karakterű emberek - ez érdekelt.

Úgy értsük-e ezt, hogy a film lényegében
két a!apmagatartást állít szembe? Fő célja
tehát az, hogy az ilyen szituációban kialakulható
magatartásformákat
mutassa
meg a nézőnek ...
Ez megin t előhoz bizonyos műfaji problémákat. A filmben egyetlen "pozitív hős"
sincs olyan értelemben, hogy magatartása,
példamutató volna, nincs olyan szereplő,
akivel teljesen azonosulni lehetne. Sőt:
a cselekmény be való beleszólással is épp
ezt akartam megakadályozni : megszakítani az áramkört. Zsuzsa a számomra legrokonszenvesebb figura, ezért vele van a
legtöbb ilyenfaj ta dialógusom,
aminek
c-élja a teljes azonosulás meggátolása, bizonyos távolság létrehozása a néző és a
figura között. Sok esetben a nézők ezt
az azonosulási lehetőséget hiányolták. Nekem az a véleményem, hogy a filmben
adott körülmények között nem alakulhat
ki olyan magatartás, amit sok vitán egy
"harmad;k
magatartásnak"
neveztek, és
amelyre a küzdőképesség, elvi következetesség és szenvedélyesség mellett bizonyos
taktikai realizmus is jellemző. Ilyen magatartás azért nincs a filmben, mert szerintem az adott körülmények között ennek a magatartásnak
kialakulása nagyon
ritka, és a pozitív magatartások is nagyjából erre a két alaptípusra deforrnálódnak, amit a filmben Zsuzsa és Zoltán képvisel. Vagyis: az ember vagy pejoratív
értelemben vett konformistává válik, vagy
azt kockáztatja, hogy a perifériára szorul,
és elveszti a lehetőséget a beavatkozásra.
Ezt tartom a film legfontosabb gondolatának. És ilyen értelernben volt nekem
fontos, hogy a néző egyik hőssel se azonosuljon teljesen. A művészet évszázadok
óta azzal ér el hatást, hogy a néző azonosul valamelyik szereplővel, át tudja élni
a hős drámáját, érzelmi hatás keletkezik,
szereti vagy sajnálja a hőst, drukkol neki
Sok kérdőíven
arra a kérdésre, hogy a
néző melyik szereplő magatartását vállalja
inkább, azt válaszolták, egyik főszereplőét
sem. Szerintem ezek értették legjobban a
filmet. A hagyományos dramaturgia törvényei szerint azonban ez hiány, hogy
nem tudok senkivel azonosulni.
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Még sokakban [eimeriii: ennek hiánya.
Többnyire úgy fogalmazták ezt meg, hogy
a film cinérna direct jellegű részeiben felsorakozó, rendkívül izgalmas konfliktusanyag nem mindenütt függ össze szervesen a lány magán-történetével, konfliktusa
lényegével; hogy talán jobban át kellene
hatnia, közelebb kellene vinnie a nézőhöz
a dokumentumokban
rejlő gondolati anyagoto
Ezzel nem értek egyet, de a hatásról természetesen nem vitatkozhatom. Legfeljebb
azt mondhatom el, mi volt az előzetes
koncepcióm. Számomra a privát-story
szervesen hozzátartozik az ügyhöz. Amikor a lány beleütközik a gumifalakba, a
társai előre figyelmeztetik, hogy reménytelen dologra vállalkozik. Ő bizonyos fokig
naivabb a többieknél, és belevág 'ebbe a
küzdelembe. A szerkesztőségi vitán rájön
arra, hogy fölösleges és formális a vita:
már eldöntött dolgokon vitatkoznak. Csa. lódik. A film második fele arról szól, hogy
ebből a csalódásból hogyan próbál feloldódni. Zsuzsa számára a fiú ebben az
esetben a nienekülést
jelenti a közéleti
konfliktusból, és ez az egyik veszély az
ilyen
magatartású
emberek
számára.
Ugyanis a fiú mint alternatíva azt jelenti, hogy föladja ezt a cselekvő magatartást, mert alkalmazkodnia kell bizonyos dolgokhoz. A lány a szerkesztőségi
kudarc után aktívan semmit nem csinál;
egyfolytában menekülésben van. Ahogyan
- szerintem a fiatalság körében az
egyik legnagyobb probléma, hogy a re agálásuk erre a "gumifal-szituációra" legtöbb esetben a teljes passzivitás. Egy igazolt, számunkra belsőleg megmagyarázott
passzivitás. A párizsi-cannes-i
rész, és a
szembesülés ezzel a szituációval - újabb
szembenézés a világgal, amiből a lány menekülni akart. Ez az élmény szembeállítja
őt a fiúval, és ez a fordulat visszatéríti a
lányt a közéleti, közügyekben való aktivitáshoz.
Valószínű azonban, hogy a lány drámai
küzdelme nagyobb jelentőséget
nyer és
hatásosabb lett volna, ha nagyobb a kockázat, amit vállal ...
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Én a valódi helyzet egyik jellemvonásának tartom azt, amit a filmben úgy fogalmaz meg valamelyik szereplő, hogy "a
mi egyetemünkön még máglyára sem engedik az embert". Utaltam a Zabriskie
Point-ra, ahol a fiú és a lány rizikó-tere
tulajdonképpen a halálig terjed. Nálunk
mi történik a "máglyához" vezető úton?
Az első lépcsőfokon be}eütközik az ember a gumifalakba. A második lépcsőfoknál megfogják a karját, a harmadiknál pedig egész egyszerűen átteszik egy másik
útra. Látványos bukások nálunk a fiatalok között igen ritkák, a fenyegető veszélyek nem egzisztenciálisak, inkább morálisak. A lány kockázat-vállalását sem ábrázolhattam nagyobbnak, mint amilyen a
valóságban. A hangsúly azért tevődött át
más síkra. Szerintem a mi társadalmi mechanizmusunkban sok ellentmondás származik abból, hogya tudatos irányítás és
a spontán mozgás aránya a spon tán mozgás rovásá. a rendkívül egyoldalú, túlságosan kontrollált és túlbiztosított. Meggyőződésem, hogy egy jó társadalmi mechanizmusnak sokkal több spontán elemet
kell tartalmaznia, éppen azért, mert ezek
a spontán elemek rendkívül sok olyan
pozitív erőt, új gondolatot tudnak mozgósítani, amit egy túlcentralizált központ
nem képes sem számontartani, sem kentrollálni. A spontán mozgásokkal természetesen kockázat is jár együtt, de szerintem
nagyobb kockázat a passzivitás és edzetlenség, mint a spontán mozgások rizikóhányadosa.
nézői interpretációk
szerint a
filmnek van egy olyan kicsengése, hogy
a beépülés a társadalomba, a munka elvállalása
szükségképpen
passzivitás hoz,
konformizmushoz
vezet ...

Bizomfos

Nem szükségképpen. Ha az volna a helyzet, hogy minden integrálódás negatív, akkor morálisan rendkívül egyszerű volna a
kérdés. A problémákat én máshol látom.
Szerintem az volna a normális, ha annak,
akinek a stafétabotot át kell vennie, módja
volna megválogatni, milyen botot vesz át
és milyent nem vesz át. A filmben Zsuzsa
hajlandó átvenni például azt a stafétabo-

tot, amit a mono ri tanár, vagy a film elején szereplő matematika-tanár
visz, de
nem hajlandó átvenni azt a Barabás-féle
botot, amit Zoltán átvesz. A konfliktusok
ebből adódnak. Engem alapvetően az izgatott, hogya fiatalok körében nagyfokú
közömbösséget tapasztaltam. Nyilvánvaló,
hogy csak látszólagos ellentmondás, hogy
'ennek a vizsgálatára éppen egy átlagosnál aktívabb hőst választottam. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy
rengeteg fiatal, rengeteg egyetemi hallgató
- anélkül, hogy átmenne egy olyan csalódáson, amilyenen ez a Zsuzsa keresztülmegy - éppen a szűk lehetőségek miatt
passzív, és ehhez ideológiát is gyártanak
maguknak. Gyakran olyan kicsit cinikus
módon, hogy "úgysem lehet" (amit a filmben Zoltán fogalmaz meg). Máskor a paszszivitás teljes informálatlanságban nyilvánul meg. Egy régebbi dokumentumfilm em
készítése közben tapasztaltam megdöbbenve, hogy amikor a Kortárs-ban éveken
át vitatták lakásépítésünk
koncepcióját,
s egy építész-kollégiumban megkérdeztem,
mi a véleményük - kiderült, hogy nem
is hallottak a vitáról. Nemcsak véleményük nem volt, nem is hallottak róla ...
Ez az élmény volt a film egyik kiindulópontja.
Attérve a megvalósítás bizonyos problémáira: fölmerült az is, hogy túl látványos, túl elegáns az a világ, amelyben a
figurák mozognak; hogya bölcsész-7wllégiumok általában még nem ilyenek Budapesten, az egyetemisták
nem járnak
ilyen elegáns autókon ilyen luxusvillába
víkendezni ...
Ezt az ellenvetést tapasztaltam. Szándékosim nem érintettem
az egyetemisták
szociális problémáit. Nagyon tudatosan választottam olyan figurákat, akiknek nem
szociális jellegűek, nem személyes-anyagi
természetűek a problémáik. A filmet főleg a Műegyetem épületeiben forgattam,
abból a megfontolásból, nehogy kulcstörténetként hasson a story, a pesti bölcsész karról. Az összes helyszín valódi
egyetemi kollégium; annyi új, ilyen mo-

dern egyetemi kollégium épült az utóbbi
években, hogy ezt nem éreztem lakkozásnak. Hogy néhol túl fényesnek látszanak
a helyszínek ? Ennek egyszerű technikai
oka van: olyan helyszíneket
kerestünk,
ahol sok az üvegfelület, lehetőleg keveset
kell világítani, ahol könnyebben, riportszerűbben lehet dolgozni. Úgy látszik,
erre jobban kellett volna ügyelni. A
helyszíneke1f keresve annyi modern kellégiumot láttam, hogy eszembe se jutott,
hogy ez kiglancoltnak fog hatni. Minthogy azonban ezt elég sok ankéton szóvá teték, valószínűleg melléfogás volt a
részemről, hiszen a történet szempontjából nincsen jelentősége a helyszínnek. A
leányfalusi villánál sokkal elegánsabbakban is jártunk a motívum-keresés során.
Az autó? A fiú apjáé, mint a film dialógjaiból
is kiderül. Magyarországon fut
kétszázezer
magánautó.
A kétszázezer
autótulajdonos gyerekeinek jelentős része
egyetemre jár. Az autót tehát egyáltalán
nem érzem a filmben eltúlzottnak. De lehet, hogy így együtt ezek a tényezők eltúlzott összképet adnak, s akkor figyelmetlenség volt a részemről. Ami a film
képi
stílusát illeti, bizonyos, hogy az
ilyenfajta dokumentarista jellegű filmhez
valóban jobban illik a kevésbé tökéletes
képminőség. Lemásoltak a filmből egy
részletet a televízió számára, ez technikailag rosszul sikerült -,
de őszintén
szólva nekem sokkal jobban tetszett, mint
a mozi-képminőségű kópia. Ha ezt a filmet nem nyáron, hanem például márciusban fongattuk volna, amikor rosszabbak a
fényviszonyok, valószínűleg nyersebb a film stílusához jobban illeszkedő -lett
volna a képek tónusa is. A gépmozgásban
sikerült megvalósítani ezt a ziláltságot; amit sokan hányavetiségnek véltek, holott
az ilyesmit sokkal nehezebb elérnie az
operatőrnek, mint a "szép" képeket. Azért
is akartam 16 milliméteresben forgatni a
filmet, mert annak a felnagyítása sokkal
nyersebb,
direktebb,
hitelesebb
hatást
kelt. Ez az alap-ellentmondás jelen van
a dialógusokban is. Ehhez a dokumentarista formához jobban illenek a nyersebb,
kevésbé lezárt párbeszédek. Néhány dialógus túlságosan készen volt, nem adott
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lehetőséget azokra a beszéd közbeni nyerseségekre, spontaneitásokra,
amelyek a
köznapi beszélt nyelvet jellemzik. Egy
megírt dialógusban mindig befejezettek a
rnondatok, mindig a helyén van az alany
és az állítmány - a hétköznapi beszélgetéseinkben korántsem. Ilyen szempontból a Falak azt hiszem, jobban sikerült,

de ott a dialógokat egyenesbe vettük föl.
Itt - a szabadabb gépmozgás érdekében
- az utószinkron t vállaltuk, s az mindig
sterilizál. Ezek olyan technikai ügyek,
amelyek látszólag jelentéktelen apróságok,
mégis rendkívül befolyásolják egy-egy jelenet hitelességét, s tartalmi kérdéssé válnak.

FÓRUM

A KÖNYÖRTELEN
Jancsó

Miklósról

HUMANIZMUS

történész

HAGYOMÁNYA

szemmel

J ancsó Miklós eddig nagyrészt történelmi
filmeket alkotott. A történelmi fél múlt úgy látszik, ez az ő ideje. Arról a múltról van filmjeiben szó, amely még nem
vált ténylegesen múlttá, ma is kegyetlenül eleven, s az emlékezés még nem oldotta, nem oldhatta "békévé".
A történelmi tárgyú műveket szemügyre vehetjük abból a szempontból, hogy
hogyan elevenítik meg a történelmet. De
egy műalkotásra csak a művészi hitelesség nyomhat ja rá a történeti hitelesség
fémj elét is: a történe ti igazságnak itt csak
a művészi igazság lehet a hordozója és
mércéje. Sőt, még tovább is mehetünk:
a történeti hitelesség közvetlen méricskélő kutatása
gondoljunk csak a Fényes szelek: vitájára - gyakran csupán
arra szolgál, hogy kétséget támasszon a
művészi
hitelesség iránt, s így próbálja
hatástalanítani
azt a következetes, radikális társadalom- és történelemkritikát,
amelynek a művek hordozói.
Mindezzel szorosan összefügg: Jancsó
művészete
keveseknek tetszik. Az ő esetében, az újjal mindig együttjáró értetlenségen túl, még valami külön sajátos
értetlenséggel, nem egyszer dühödt elu tasításba forduló meg nem értés sel találkozunk. A tapasztalatok szerint az ilyen
reakciók a Jancsó filmjeivel való beha-

tóbb megismerkedéssel párhuzamosan sem
csökkennek, hanem inkább erősödnek, s
a Fényes szelek, de kiváltképp a Sirokkó
óta olyanokat is hatásuk alá vontak, akik
eddig Jancsó művészetének
védelmezői
közé tartoztak.
Könnyű s egyúttal kézenfekvő volna
az ellenérzést egyszerűen a múvészi
sikertelenség számlájára írni. Ez fölmerülhet a legtehetségesebb
művész egy-egy
műve kapcsán is. A jó műalkotás, tudjuk, bizonyos értelemben mindig "csoda",
oly sok tényező szerenesés összhatásából
szüle tik. Sokszor nem is a tehetségen
fordul meg a dolog, hanem - ahogy erre
az esztétika rámutat - a választott probléma jellegén : vannak témák, amelyek
sikeres művészi feldolgozása egy adott
helyzetben szinte lehetetlen.
De még ha el is fogadjuk, hogy az elutasításban szerepet játszhat egy-egy alkotás vitatható művészi "sikeressége", a
Jancsó filmjeivel szemben gyakran igen
agresszív formában jelentkező ellenérzés
alaposabb elemzésre szorul. Már csak
azért is, mert részben nehezen érthető.
Jancsó
ugyanis
mint
művész-típus
egyáltalán nem új, nem ismeretlen jelenség tájékunkon. Az újító, tudjuk, mindig mélyen benne él a hagyományban, s
J ancsó erős és eleven hagyományhoz kap83

csolódik. Nemcsak arról van szó, hogy mi
magyarok, kelet-közép-európaiak
otthonosan mozgunk az ő könyörtelen világában. Jancsó egyik modern képviselője annak a művész-típusnak, amelyet joggal a
magyar művész ideáltípusának nevezhetnénk: ízig-vérig és közvetlenül közéletipolitikai ihletésű művész ő, a népi-társadalmi elkötelezettek, a sors-feltárók fajtájából.
Első jelentős, mélyen lírai műve, az
Oldás és kötés még szembeszökően mutatja Jancsó kapcsolatát ezzel a szinte
kötelező érvényű művész-hagyománnyal.
Pontosabban : éppen itt kerül arra a válaszútra, ahová e hagyomány következetes végiggondolása korunkban
szükségképpen elvezet. Mert már e művet is megkülönbözteti valami több kortársa hasonló
hangvételű műveitől: egy félúton megállni nem akaró, régi vagy új tabuktól és
mítoszoktól magát becsapni, megnyugtatni
nem tudó következetesség, művészi radikalizmus. Ez a radikalizmus úgy fogalmazható meg, hogy Jancsó egyaránt járhatatlannak ítéli a közélet nagy problémáitól elforduló ál-modernizmus, s a hagyományos, mondhatni gyermekien
ártatlan, népi-romantikus közéleti elkötelezettség útját. A film utolsó pillanatai - Bartók hangját halljuk, amint a
Cantata Profana szövegét mondja - világos jelentésűek: Jancsó mottój ául itt azt
a radikális humanizmust választja, amely
nem fordul el - homo aestheticusként
- az embertelenség világától, hanem kész
könyörtelenül és harcosa n szembefordulni
vele, vállalva még az antihumanizmus _
teljes mértékben igaztalan - vádját is.
Igy jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy
Jancsó, a magyar közéleti művész-hagyományhoz való mély kötöttsége ellenére,
miért nem hagyományos, sőt: sok szempontból hagyomány-ellenes jelenség Magyarországon. Az alapproblémát, amelyről
itt szó van, közéletiség és szellemi-művészi radikalizmus egymáshoz való viszonyában jelölhet jük meg.
A figyelmes szemlélő nap mint nap érzékelheti, hogy ez a probléma ott rejtőzik művészetí és kritikai életünk szinte
minden jelentősebb megnyilvánulása mé84

lyén. Ez az egyik vezérmotívuma Lukács
György újabb írásainak, nyilatkozatainak,
köztük az éppen Jancsó Miklósról szólónak
is - bizonyságául Lukács szellemi éberségének. S annak a mondhatnánk "bűnbe
esés előtti" optimizmusnak
is, amely
ezekből
az Írásokból sugárzik. Lukács
György határozott kézzel vázolja fel a
modernkori Magyarország két nagy szellemi-művészeti
irányzatát:
a "hatalom
védte bensőségbe" vonult művészet s a
közéleti-forradalmi rnűvészet áramlatait.
J oggal lát ő progresszív közéleti ihletettség és művészi forradalmiság között végső
soron megfelelést és harmóniát; mégis
ezen a ponton érdemes - sőt szükséges
is - tovább elmélkedni gondolatain.
Való igaz: az olyan óriásokban, min t
Ady, Bartók, József Attila, közéleti ihletettség és művészi-szellemi radikalizmus
többé-kevésbé együtt, egymást a legtöbbször táplálva és erősítve érvényesült. Ez
adja modernkori művészetünk hatalmas
erejét. De ne tagadjuk az itt - elsősorban 1919 óta - felgyülemlett ellentmondásokat sem. Az eU2ntmondások nemcsak
a társadalom nagy kérdéseitől elforduló
és a közéleti művészet között feszülnek,
hanem a közéleti ihletettségű művészeten
belül is: a társadalom nyomása által a
művészetbe - s nemcsak az irodalomba
- sajtolt közvetlen politikum negatív értelemben is visszahatott a művészre és a
műre, s annak szellemét gyakran eltávolította a fennálló rosszal engesztelhetetlenül szembenálló radikalizmustól. A
progresszív célzatú közéleti művészet sok
irányzata, közéleti ihletettségét megőrizve
idomult most már túlságosan is a mindennapokhoz, az "ahogy lehet"-hez; jelszavául - jellemzően - a szerénységet
választotta. Volt közéleti művészet, melynek a liberalizmussal, volt amelynek a
nacionalizmussal és a konzervatív patriarchalizmussal támadtak érintkezési pontjai - s volt közéleti művészet, amely
(.gy forradalminak
elkeresztelt
taktikai
szellem, hamis áhítat és kispolgári kedélyesség behatolásának nem tudott ellenállni.
Jancsó művészete éles szakítás e hagyományokkal, de úgy, hogy töretlenül meg-

őrzi közéleti, politikai
ihletettségét.
Támadása az ellen a három nagy tabu ellen irányul,
amelyeknek
puszta érintése
is sokakban
ideges sokket vált ki és
nem csupán a régi reakciós
oldalon:
a
nacionalizmus,
a patriarchális
népfelfogás
és a "naiv" forradalmi
optimizmus
tabui
ellen. Olyan eszmékről van itt szó, amelyek a progresszió
gondolatkörébe
is mélyen behatoltak.
S ahogy ez a művésziszellemi koncepció
az összefüggő
művek
egymásutánjában
kibontakozik,
ahogy
egyre jobban fény derül radikális következetességére
- úgy oszlanak meg mind
élesebben Jancsóról a vélemények.
Jancsó filmj ei hangsúlyozottan
KeletKözép-Európa,
benne Magyarország
zárt
világában
játszódnak:
a forradalmak,
ellenforradalmak,
a győzelmes áttörések
és
kudarcok,
a nyílt elnyomás
és megalázottság, a hősiesség
és árulás, a "durva
manipuláció"
világában.
Hosszan időzhetnénk e régió újabbkori
történetének
Jancsó-féle mesteri
ábrázolás ánál. Feudalizmus és fasizmus
érintkezési
pontjai;
a
primitív
barbarizmus
átmenete
a modern
barbárságba;
forradalom
és mástól kapott
felszabadulás
különbségei;
a látszólag értelmetlen
cselekvés társadalmi
funkciój a;
fanatizmus
és terror összefüggései
- még
sokáig sorolhatnánk,
fordíthatnánk
le a
történész vagy a szociológus nyelvére
azt,
amit e filmek ábrázolnak,
vagy legalábbis felvillantanak.
A továbbsorolás
helyett
azonban
egy
általánosabb
szempontra
hívjuk fel a figyelmet, sez
most már Jancsó filmjeinek sajátos formavilága
felé vezet. Még
távolról
sem mutattunk
rá Jancsó társadalom- és történetfelfogásának
központi
problémájára,
ha csupán a múlthoz való
viszonyát
világítj uk meg. Filmjei
nemcsak azt mondják, hogya
rossz történeti
beidegzettségek
a mára is kihatnak,
s leküzdésük nélkül nem alakulhat
jelenünk
sem egészségesen.
Hanem azt is, hogy a
jelen rossz elemei a múltbeli rosszat táplálják, annak a hatóerejét
tartják
elevenen. Múlt és jelen negatívumai
ebben az
értelemben
hibás kört alkotnak,
amelyen
belül nincs megoldás. Ahhoz ki kell törni
a hibás körből.

Ez a felfogás
mélyrehatóan
meghatározza Jancsó
filmjeinek
formavilágát,
s
annak egyik
jellegzetes
sajátosságát:
a
teljesen
zárt, strukturális
rendezésre
törekvés elvét. Ez a formálási
mód csak
a filmművészetben
tűnik újszerűnek s korunk egyik jelentős rendezési irányának;
a többi művészet ősidők óta ismeri, s mindig is tudta, hogy ez képes a legsallangmentesebb
művészi
tartalom
megjelenítésére.
Megítélésünk
szerint,
Jancsónál
ebben a forma-rendszerben
végső soron
a "hibás kör" fent jelzett szemlélete
ölt
művészi formát. Ez a formáló elv a szokásos értelemben
nem "filmszerű",
hanem
inkább a színpadszerű
drámai, vagy méginkább a zenei tematikus-motivikus
ábrázoláshoz hasonlít.
Ez a rendezői szemlélet arra irányul, hogy lehetőleg minden
a kiválasztott
struktúra
zárt világán belül játszódjék
le, s elvileg kívülmaradjon
minden,ettől
a struktúrát ól idegen vonatkozás. Ez a világ nem ismeri a betétet, s ahol efelé téved, ott a hatás megtörése jelzi, hogy idegen elem került
a
rendszerbe
- mint például a Csillagosok,
katonák erdei bál-jelenetében.
Nem ismeri a hagyományos
ötletet az ötlet
itt 'csak akkor igazolódik, ha segítségével
a rendező
a struktúrán
belüli folyamatok lehetséges
fordulatai ra talál rá. Ilyen
művészileg
teljesen hiteles "ötletnek" tekinthető
az a pillanat, amikor az
Égi bárány karizmatikus
ördög-Apollója
életre
csókolja
az epileptikus
transzba
ájult fanatikus
papot. Ez a formálás
a
stilizálást
is csak. módj á val tűri meg: a
pisztoly
Sirokkó-beli
körbedobálása
már
a túlstilizáltság
hatását kelti. Hasonló formai kisiklásnak
tűnik az Égi bárány-ban
a köd-, gáz- (és tömjén?) fejlesztő kézigránátokkal
való operálás:
itt a stilizálás
már-már
a felszínes
allegorizálásba
csap
át.
J ancsó filmjeiben
minden azon múlik,
mennyire
sikerül
bejárni
a választott
struktúrán
belüli folyamatok
összes szükségszerű
vagy lehetséges
útjait. Innen az
a kibillenés
folytonos
veszélyei
között
egyensúlyozó
lebegés, ami a motívumok
vezetését
jellemzi, s az egész mozgó ábrázolásnak
valami saj á tos bizonytalansá85

got kölcsönöz: mint amikor egy vak ember éles tárgyakkal
teli szűk szobában
tapogatózik.
Mintha
a rendező
arra tőrekednék,
hogy a választott
struktúra
társadalmi
képlet, szervezet - viszonylatrendszerét,
belső adottságait,
mozgásának
belső logikáját
minden
irányban
kitapcgassa, minden lehetőségét
a végsőkig kifejlessze, hogy bebizonyítsa:
aki ennek a
körnek belső logikáját
elfogadja, annak a
számára semmilyen
irányban
sincs kiút.
Ez a formálás
igen bonyolult
intellektuális tartalmaka t, terheket
képes hordozni, néha már szinte a film adta lehetőségek
határain
túl is. De éppen ennek a szerkesztésnek
köszönhető
a művek nagy szellemi
és lélektani
hatása:
ez kizár minden a radikális
következetességet
tompító - intellektuális
virágnyelvet, gondolati vagy. pszichológiai
rejtvényszerűséget.
Ezzel szorosan összefügg,
hogy Jancsó
a választott
struktura
tárgyi elemeit legalábbis
az Égi bárány-ig
nem a
szinte nemzetközi
filmnyelvvé
vált modern "absz~rakt"
formavilágból
veszi. Az
intellektuális
és érzelmi
tartalmaknak
filmjeiben
egy meghatározott
közösségi
szimbólum-rendszer
a hordozója.
Ez arra
a romantikus-nacionalista
eredetű
történelmi
mítosz-világra
épül, amely immár jó százéves múltra
tekinthet
vissza
Magyai országon,
sok közös vonást mutat
más kelet-európai
népek történelmi
tudatvilágával,
s máig is megőrizte
legalábbis részben - eleven emocionális
telítettségét.
Legnagyobb
művészi
felhasználója Ady Endre volt: e mitosz-világot
tartalmilag
gyökeresen
átalakítva,
a
"nép-nemzeti
konzervativizmussal"
és a
"kuruc romantikával"
szembefordítva
-,
ő tette a magyar társadalom
modernkori
problémáinak
ábrázolására
alkalmas
eszközzé. Adynak, mint ismeretes,
nem voltak közvetlen folytatói, de az általa forradalmi szellemben
megújított
magyarságszimbolika
erőteljesen
élt tovább, s párhuzamosan
az Ady utáni társadalmi
megrázkódtatásokkal.
újabb "átdolgozásokon"
ment keresztül.
Ezeknek
az átdolgozásoknak
a különböző elágazásait
nem követhetjük
nyo-
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mon
elemzésük
külön
tanulmányok
feladata volna. De kiemelhetjük
legjellegzetesebb irányát:
1919 után e kuruc-szegénylegény
és nemesi-értelmiségi
mítoszvilág romantikus
elemei újra megerősödtek, s új, modern irracionális
tartalmakkal is telítődtek;
kialakult
e mitológia mondhatjuk
kései utóromantikus
korszaka. Régi, "jókais"
színeit, reményteli
nacionalizmusa t, szociális
"árta tlanságá t"
persze már nem nyerte
vissza. Sőt, jelentkeztek
olyan áramlatai, amelyek - egy
új barbárság
gyakran
öntudatlan
szellemi
segítőiként
Ady sokértelmű
de következetesen
humanista
mi tológiáj á t egyenesen retrográd
tartalmúvá
torzították.
De
az átdolgozás
romantikus-irracionális
vonásai megtalálhatók
azon az oldalon is,
ahol e magyarság-szimbolika
egy forradalomból kiábrándult,
s egy ellenforradalom által lebéklyózott
nemzedék
számára a szociális elnyomatásnak
és a nemzeti szorongatottságnak
vált nem telj esen
tisztázott
kifej ező eszközévé;
s újabb átdolgozások
után, később atszármazlak
a felszabadult
szegénylegényről
szóló ábrázolásokba
is.
J ancsó Miklós tudatosan
vagy ösztönösen Adyhoz tér vissza, mégpedig
éppen a lényeget illetően. Filmjeiben
Ady
szegénylegénye,
e
szegénylegény-világ
különböző
típusai
és változatai
kelnek
életre, s folytatják
útjukat
most már 8.
háborúk,
a forradalmak,
az '2l1enforradalmak és a fasizmus viszonyai
között. Ennek az útnak a során a magyarság-mitológia utó-romantikus
korszaka a saját eszközeivel
kapja
meg a kegyelemdöfést:
megszemélyesítői
filmbeli viszontagságaik
közben
megszüntetik
önmagukat,
mint
pozi ti v társadalmi
tartalmak
kifej ezésére
alkalmas,
eleven hatású mítoszokat.
A nacionalista
mitológiát
Jancsó
legutóbbi művészetében,
a jelek szerint,
új szakaszt nyitó - filmjében,
az Égi bárány-ban semmisíti meg a legradikálisabban. Nem véletlenül
abban
a filmben,
amely a legelvontabb
szinten nyúl a modern társadalom
kérdéseihez,
s a leginkább túlmutat
a magyar és kelet-európai
környezeten.
A film, pusztán
formai tekintetben,
kétségtelenül
"stílus-töréseket"

mutat. De a tartalom értelmet ad ezeknek a töréseknek : a három eltérő stílus-réteg - és ennek megfelelő szimbóIum-rendszer - három társadalmi képletnek felel meg. Az első, a végső pillanatait élő humanista népforradalom egyszerű, reális képekben, néhány klasszicizáló szimbólumban (lovat vezető meztelen nő) nyer kifejezést. A második: a
forradalom veresége után szerveződő ellenforradalmi
terror és az azt szolgáló
"durva" fanatizmus, vad irracionalizmus
világa. Ezt a struktúrát a szerző a legnyersebb elemeire visszavezetett bibliai
és nacionalista mitológia eszközeivel ábrázolja. A harmadik képlet, a durva terror és fanatizmus átmenete egy orfikus
fasizmusba, egy a pokol bugyrait éterivé
manipuláló világba
ez már nem jeleníthető meg Jancsó eddigi szimbolikájával, ehhez más, a szürrealizmushoz kö..
z elí tő forma világot kellett teremtenie.
A Jancsó ábrázolta világ így tágul mind
egyetemesebbé.
Filmjeinek kettős központi gondolata a legelvontabban így fogalmazható meg: milyen mélyre süllyedhet, s mennyit bír el az ember? Szinte
mérhetetlenül sokat - válaszolja ez utóbbira Jancsó, fölmutatva a külső és belső
erőpróbáknak különösképpen kitett keleteurópai ember - a modern ember paradigmája - kálváriáit. De nem bír el min-

dent. Nem valamiféle eredendő belső emberi rosszaság következtében, hanem mert
él
humánum ellenállóképességének
megvannak a határai. S a tragikus itt nem
egyszerűen az, hogy az erőszak bizonyos
helyzetekben meg tudja törni; hogy ki
tudja oltani valami, az ingatag-válságos
szituációk által kiváltott befolyásolhatóság. Még az sem, hogya maga által létrehozott, de feje fölé nőtt társadalmi képletek, szervezetek az embert maguk alá
gyűrik, s megfosztják szuverénitásától. A
legmélyebb tragikum abban fejeződik ki,
hogy az embertelenség elleni küzdelem
maga is veszélyeket rejt magában, s minél határozottabb ez a harc, bizonyos értelemben annál inkább: a legjobbnak a
legrosszabbal
támadhatnak
érintkezési
pontjai; s a jó éppen akkor csúszhat az
antihumanizmus
útjára, amikor azt hiszi, hogy a legnagyobb győzelmet aratta
fölötte.
Ez a művészet nem úgy progresszív,
bogy egy veszélyeztetett
világban magasra emeli a tiszta s ezért elvont
remény zászlaját. Progresszivitása
a
veszélyek következetes végiggondolásában
áll.
Jancsó művészete biztató magyarországi
jele annak, hogy korunk a közéleti-humánus elkötelezettség és a radikális művészi
avantgardizmus újraegyesülése felé halad.
Lceké Mikló=>
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A FILMHIRADÓRÓL

A közönség ugyanis nagy, a filmhíradó
még ma is a legnagyobb publicitású "hetilap", csaknem 300 kópiában jelenik meg,
és hetenként mintegy másfélmillió néző
előtt fut le.
A mi körülményeink között csak olyan
koncepcióból született művek tehetnek
eleget a történelmi-társadalmi követelményeknek, amelyek messzemenően figyelembe veszik a közönséget. Vagyis összetételét,
befogadóképességét,
érdeklődését stb.
A Filmkultúra
kérdésfeltevése, hogy
tudniillik, mi a Filmhíradó társadalmi
funkciója, misztifikálja a kérdést. Csaknem minden
nyila tkozónak
feltették,
egyeseknek többször is, mintha valami
fordulóponton állnánk, vagy éppen most
kellene felfedezni, illetve meghatározni
ezt a funkciót. Pedig erre elég egyszerű
A filmhíradó képes politikai hetilap
a felelet: a Filmhíradó egy része, kis
láncszeme
az ország tájékoztató-, neA filmhíradó sok tekintetben
hasonlít
velő-,
propaganda-apparátusának.
Célja
más hetilapokra, sokban különbözik. Film
eszmei
befolyásolás.
Félhivatalos
politikai
és újság egyszerre, vagyis filmes eszközökkel szól társadalmi-politikai,
gazda- orgánum és közművelődési médium. Ebből fakad néhány természetes kötelezettsági, kulturális stb. eseményekről. Sajásége. A funkció-kérdéshez tartozna még
tos jellegének és lehetőségeinek megfea profil, a tematika, a mit és hogyan
lelő tipikus és érdekes anyagot igyekszik
kérdése,
a tartalom és technika összeközölni. Elválaszthatatlan elvi és gyakorfüggése,
a
tízperc ritmusa, az a körüllati szempont, hogya
feldolgozott esemény,
hogy
egy Híradó-számot
nyolcmény világos és azonnal érthető legyen.

Mindenekelőtt köszönet illeti meg a Filmkultúra szerkesztőségét, hogy figyelmet
fordít a filmhíradóra, és folyamatosan
fórumo t ad a Magyar Filmhíradóról kezdeményezett vitának.
Jó alkalmat kaptunk egész munkánk
megvizsgálására, és arra is, hogy vi tázzunk helytelennek érzett állásfoglalásokkal. Cikkem így elsősorban magyarázó
jellegű. Egyrészt igyekszem, legalább vázlatosan, kifejteni szerkesztési elképzeléseinket és lehetőségeinket (válaszul a téves nézetekre), másrészt a megjelent nyilatkozatokkal foglalkozom.
Tehát kezdjük az alapokkal. Mi is a
Filmhíradó feladata és helye, milyennek
tartják és milyen elvek szerint készítik
::I szerkesztők?
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tízezerszer mutatnak be stb. Éppen csak
megemlítésre van helyünk.
Minthogy filmről van szó, sajátos szórakoztató feladata, ha úgy tetszik: funkciója is van. Hiszen a Filmhíradót moziban játsszák, ahova az emberek általában
szórakozni járnak. É'S még folytathatnám.
hogy a moziban más a dinamizmus, többszörös a hatás stb., stb.
Régi és új problémák
Előbb azokról a problémákról (és hibákról is), amelyek már a tévé elterjedése
előtt is megvoltak.
A filmhíradó időtartama, vetítési ideje
mindössze tíz, legfeljebb tizenegy perc,
mindenütt a világon. Egy-egy hír, vagy
riport időtartama 20 másodperctől 6080, nagyon ritkán 120-150 másodpercig
tart. A saját magunk felállította szempontoknak sem tudunk mindig eleget tenni. Mert pl. a kulturális témák hosszigénye a fentieknél jóval több. Bármilyen
tömör képi fogalmazással dolgozzék is a
riporter, egy-másfél perc alatt nem lehet
egy színmű lényegét, vagy akárcsak jellemző részletét visszaadni. Amit adunk,
kóstoló - hol jól, hol kevésbé sikerül.
Ugyanígy szinte lehetetlen a kiállító képzőművész oeuvre-jét bemutatni, vagy egy
interpretáló zeneművészt kielégítően megszólaltatní.
Ugyanez áll parlamenti beszámolók, nagygyűlések szónokai stb. esetében is. Igaz, ez egyre ritkább, csak kiemelkedő eseményeknél
szokásos, mint
például parlamenti választások. És még
sorolhatnánk. Altalában ott van kommunikációs nehézség, ahol hiányoznak a film
klasszikus elemei, min t a mozgás, változás, fejlődés - lényegében
valamilyen
sztori. Am a legpregnánsabb
példa, ha
korun k egyik legfontosabb
társadalmipolitikai mozgalmát, a békéért folyó harcot említem. A szó szoros értelmében- valamennyiünk
bőréről van szó, mégsem
bírunk a feladattal. A pozitív oldal hatásos ábrázolása majdnem lehetetlen értekezleti
kép, vagy néhánymondatos
szónoklat
általában nem érdekes, inkább
taszító a moziban. Sovány vigasz, hogy
nemzetközileg sincs megoldva.

Egy élénk, mozgásban levő társadalmi
valóságot hétről hétre percekben, sőt másodpercekben kell ábrázolni. Közben hibák is születnek, nem is kevés. Csak
néhány jellegzeteset említek, részletezés
nélkül:
gyakran
Budapest-centrikus
a
szám, néha túl komoly, vagy túl könynyű; sűrűn kísért az ábrázolás extenzitása, nem tudunk a mondanivaló mélyére
hatolni, nem elég érdekes az anyag, nem
minden esetben sikerül az eseményt "humanizálni" stb. Az- effajta hibák nagy része ma is megtalálható;
érdekes, hogy
ezek szinte egyáltalán nem kerülnek a
kritika tüze alá.
A tévé gyors elterjedése
Azonnal kellett reagálni a tévé jelentkezésére, vagyis nyolc-kilenc évvel ezelőtt.
Ez tehát csak annyiban mai probléma,
hogy nincs szó végleges megállapodottságról, napjainkban
is alakul, formálódik a műfaj. De már csak kis mértékben.
Az első lépések természetesek voltak,
hiszen szocialista országokban a tévé és
a film konkurrencia
is, de szövetséges
is. A tévé tehermentesítette
a filmhíradót
a napi események
megörökítésétől,
a
protokollt ól. Nagyobb lett a válogatasi
lehetőség, a napihírek helyett megnőtt a
tartós információk száma, és polgárjogot
nyert a magazin-riport,
a félig
vagy
egészben konstruált esemény.
További változás, hogy egy-egy témát
bővebben, kerekebben lehet kifejteni, és
ha van ötlet, másképp kell tálalni, mint
a tévében. De már itt megjegyzem, hogy
ez csaknem lehetetlen, hiszen a tévé mindennel foglalkozik, s a tévé mérete és
jelentősége egyszerűen összemérhetetlen a
filmhíradóval.
Még valamit a magazin-riportokról. Hamarosan igen népszerűek lettek, s leginkább ezekben nyílt mód kritikára és
humorra, novellisztikus-anekdotikus
feldolgozásra. De a magazin sem csodaszer,
és egyedül nem üdvözít. A műfaj átalakításának, kitágításának
is megvan nak a
maga határai, a filmhíradó sem lehet
más, mint ami lényege. Sőt, az a véle89

ményünk, nincs is szüksége, hogy alapvetően tovább változzék.
Szerénytelenséggel
szólva, számtalan
jele van, hogy az emberek a tévé mellett
is szeretik ezt a fajta filmhíradót.
Ezt
mutatják a baráti, sőt a kapitalista országokban nyert tapasztalataink
is. Az
okok közt csak 'a külső tényezőkre utalunk: a kép jobb minősége, a nagy vászon, a mozi varázsa, a szórakozás kollektív formája stb. A szocialista országokban alig-alig változtattak a filmhíradó
struktúraján
(mi mentünk legmesszebb,
vitában is vagyunk
egyikkel-másikkal),
mégsem csökkent az érdeklődés. A tévételített
Franciaországban
még mindig
nem kevesebb, mint négy hagyományos
típusú filmhíradó él meg, Nyugat-Németországban
három. Sokatmondó
számok
olyan országokból, ahol a filmhíradó vetítése nem kötelező. Sőt, az európai FOX,
amely a legnagyobb és valószínűleg legjobb nyugati filmhíradó (ezt veszik meg
a skandináv országok, és elkel a világ
számos táj án) még ma is eredeti híradóformáját
tartotta meg. Legfeljebb még
pergőbb lett, és időnként színesen jelenik meg. A mai filmhíradó túlzott féltése a gyors elmúlástól nem indokolt. A
kérdés másik oldala: maguk a filmhíradó készítői is tudják, hogy a mozihíradó elhalványodó
történelmi
kategória.
Ám a pillanatnyi helyzetről hadd mondjunk legalább ennyit: a Magyar Filmhíradót a legjobb európaiak közt jegyzik
a világpiacon, különféle fesztivál-díjakat
nyerünk, riport jainkból sokat és szívesen
közölnek Moszkvától
Bogotáig. Nyilván
kevéssé ismert tények, amiben talán mi
is hibásak vagyunk. Másfelől: egy kicsiny
félhivatalos szervnek nincs szüksége reklámra, még a szakmában sem.

A Filmkultúra vitacikkei
Véleményem
szerin t helyenkin t rokonszenves igények és színvonalas fejtegetések keverednek jóhiszemű tévedésekkel
és könnyelmű, átgondolatlan
megállapitásokkal.
A Fórumban közölt nyilatkozatokban
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sok a hasznos és gondolatébresztő. Kívülről bizonyos dolgok jobban láthatók. Egyegy félmondat, egy-egy gondolat felvillanása sokat ér; tételes felsorolásra nincs
hely, nem is szükséges.
Két jelentősebb kérdés, amiben egyetértünk: úgy látjuk, a tévé-hatás feld olgozasan tovább lehet dolgozni, többet
hasznosítani az eltelt évekből. A másik:
leginkább meggyőző az a kritikai megállapítás, hogyafilmhíradónak
tendenciájában - jobb szó híján - "közéletibbnek" kell lennie.
Egy dolgot, tárgyat, művészeti terméket stb. kétféleképpen
lehet megítélni:
önmagában, tehát in sich, vagyis hogy
például egy asztal megfelel-e rendeltetésének. Aztán úgy, hogy az asztalt összehasonlítjuk
más asztalokkal. Sin e qua
non-ról van szó. A nyilatkozók azt mondhatják, hogy összevetés nélkül is megállapítható, az asztal jó-e, használható-e, s
ugyanígy a filmhíradó is. Fogadjuk el, bár
még Budapesten
is módjuk lett volna
megtenni az összehasonlítást. De ez nem
döntő. Vajon mennyit láttak egy év 5253 híradójából ? 20-at, 25-öt, esetleg 35öt? Nem tudhatom. De ha színigazgatóink
szerint egy évad előadásaiból nem lehet
megítélni a színházat, hány Híradót kell
megnézni,
hogy kategorikus
ítéleteket
mondjunk?
A jóhiszemű tévedések egyik forrása
lehet, hogy régi emlék-képek, elmosódó
ludatfoszlányok bukkannak fel a nyila tkozó előtt. Például Konrád György nyilatkozatából: "Mi lenne, ha a híradósok
arra a felismerésre jutnának, hogy egy
nagykövet
beiktatása...
nem
hír ... "
Konrád György kereken 1O éve (!) nem
láthatta nagykövet beiktatását a filmhíradóban.
Vagy Mihályfi László: " ... A
híradó protokolláris
eseményeket
vetít,
amihez nincs mit hozzáfűznie a nézőnek ... "
Úgy tűnik, kissé arisztokra tikus felfogás. Mintha nem tartozna a közélethez,
tájékoztatáshoz stb., hogy jelentős államférfiak, igen ritkán, és néhány másodpercre, megjelennek a vásznon.
Magyarországon
minden második családban tévé van, Mihályfi László mégis

ezt nyilatkozza : " ... a híradónak kapcsolatban kellene lenni szociológiai vizsgalatokkal. 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 változásai t, s prezen tálja az állampolgároknak."
Abszurd igény, a műfaj alkalmatlan
erre - s egyébként
óhatatlanul
balos
lenne az ilyen vonal.
Márkus György filozófusnak sincs szerencséje a konkrét
példával. Azt írja,
hogy az egyik Híradó "Külföld feliratát
három esemény követte". Itt négy esemény szerepelt. Ez a negyedik volt az év
egyik legjobb külföldi riport ja. (Egyébként érdekes, egyetlen nyilatkozó sem dicsér meg egyetlen riportot sem.) De Márkussal vitatkozni lehet egy másik kérdésről, a nivellálásról is. Azt írja, hogy a
két első hírt " ... a két tényt a híradó
teljesen egy szintre nivellálja". Nivellál?
Hát melyik orgánum
menekülhet
az
'ilyesfajta nivellálás veszélyétől ? Hiszen a
napilapokban is egyetlen oldalon olvasható a földrengésről szóló tudósítás, egy
külügyminiszter érkezése és a vietnami
háború hírei - feles]oeges a példákat sorolni.
A dezorientálás vádja kifejezetten nagypolitikai kérdés. Erre vagy egy szóval felelhetünk, vagy egész tanulmánnyal.
Marx György "Emberek és elektronok"
című
esszéjének első háromnegyed része a legjobb kilátásokkal kecsegtet. Gondolatgazdag, magasszínvonalú
fejtegetés
haladóról és elmaradóról. Ám amikor a
filmhíradóra tér, és ő is "protokoll-eseményekről" szól, az a gyanúnk,
hogy
más nyelven beszélünk, mást értünk a
protokoll fogalmán.
De hát most kezdjünk tartalmi vagy talán szemantikai vitába? A protokoll után a tévé-híradóból
kimaradt (7) részletet lát a szépségkirálynő-választásról,
majd téesz-látogatást
a
megfürdetett
tsz-teheneknél. Ilyent egyáltalán nem láthatott.
Aztán itt van a "hét esszéje" javaslata,
min t írja: "Világszerte népszerű a nagy
hetilapokban : .. " Továbbá: "Miért hagy-

ják, hogya
tévé még itt is megelőzze
őket ?"
A Filmhíradót célszerűtlen összehasonlítani politikai hetilapokkal, mert azokat
papírra nyomják, és ott 10 sor, vagy akár
2 flekk sem számít. S vajon mit szólnának kisvárosainkban és falvainkban egy
januári "hét esszéjéhez" márciusban? A
filmhíradó lefutási ideje ugyanis nyolckilene hét.
A tévét meg sose próbáltuk megelőzni,
mert ez technikai lehetetlenség.
Pécsi Ferenc Tévéhíradó-FiImhíradó
című cikkében néhány helyes és hasznos
megállapítás található, amelyeket meg is
.szrvelhetűnk.
Ö is konstatálja, hogy a
Híradó nem léphet túl saját műfaji keretein. Annál meglepőbb, amit a végén
ír: " ... Nagy szolgála t az lenne, ha a
filmhíradó a maga nagy hatásával azt
ilIusztrálná elsősorban, hogya hét történéseinek okai, következményei,
előzményei és összefüggései vannak". (Kiemelés
Pécsi Ferenctől. S. J.) Az átgondolatlanság furcsa példája. Éppen a tévé elnökhelyettese írja ezt, aki jól tudja, hogy
a tévének heti 40-45 adás-órája van, míg
a filmhíradónak 10 perce!

Sajnos hely hiányában nem térhetek ki
minden megállapításra és részletkérdésre,
amellyel vitázni kellene. Nem vitatkezhatom Gazdag Gyula kinyilatkoztatásaival a társadalom valódi értékeiről,
és
nincs itt tér tévedései kiigazítására, például hogy más a hír, más az információ,
és még tucatnyi egyébre. De rokonszenves a közéleti töltés ből eredő buzgalom,
amellyel többen is szorgalmazzák a szociológiát. Megint csak átgondolatlanságnak minősíthető, hogy így vetik fel egy az egyhez - a szociológia bevonulását a filmhíradóba. Egyrészt nem vették
észre, hogy már bevonult (talán nem
eléggé), másrészt a szociológia magyarul
a társadalomról szóló tudomány, a társadalom pedig szélesen értelmezendő fogalom; azok a jelenségek, filmes megoldások, amelyeket igényelnek, áttételesen érvényesülnek.
Soproni

János
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Csók vagy forradalom?
Még a Staféta bemutatása
előtt, február
28-án
a Népszabadság
"Egy hét Magyarország"
círnű
rovatában
Árkus József glosszát szentelt a filmnek. Szerinte Kovács filmje a fiatalok-felnőttek
hamis ellentétét
sugallja, s az ifjúságot
egyoldalúan "szépre és okosra" festi, szinte idealizálja. Márpedig ezeket a házíbulin
is, meg két
beat-szám
között is a pedagógia
korszerűsítéséről vagy a franciaországi
eseményekről
vitatkozó fiatalokat
a cikkíró
csak a moziban
látja, a vásznon. "Nem a közönség
soraiban,
hanem a vásznon" - ismétli.
Maradjunk
csak a párizsi
diáktüntetéseknél
egy pillanatig, 68 tavaszánál. És valljuk be gyorsan. (úgyis közismert
tény), hogy a nanterre-i
egyetemisták
és társaik
"zendülése",
forrongása a rni fiataljainkban
nem keltett különösebb vísszhangot,
tantermeinkben
távolról, s ha
van ilyen fából vaskarika:
közörnbös
érdeklődéssel figyelték, mi is történik a Quartier
Latin barikádjain.
Erről a Kritika
egyik tavalyi
számában
érdekes esszé jelent meg; szerzője,
Zsámboki Mária dokumentum-eszközökkel
hozta
közel mind a francia egyetemek "világmegváltó"
óráit, mind a magyar egyetemisták
unott értetlenségét.
Ha úgy tetszik tehát, elfogadhatjuk: valóban, a Staféta hősnőjére
sokáig kellene várnunk bármelyik
diákmenzán,
s a beatzenekarok
est jein is sokat kellene keresnünk
őt.
A glossza alapállását
mégis elfogadhatatlannak érzem. Egyrészt Kovács András filmjében
sem hemzsegnek
a "szépek és okosok" (hogy
átvegyük a cikk gúnyos macskakörrneit).
Nem:
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a Ií.rn Zsuzsája és néhány barátja
eléggé elszigetelt; problémáik,
világlátásuk,
izgalmaik
a
többieket
sokszor hidegen
hagyják;
a párizsi
májusról vetített képek után le is intik, "komszomolkának"
nevezik,
megmosolyogják
Zsuzsát. Am valóban:
kissé hangsúlytalan
marad
ez a filmben,
pedig érzésem szerint az igazi
konfliktust
itt lehetett volna megragadni.
nem
a sematikus
Bálint András-ifigura
és a mármár karikatúrává
egyszerűsödött
főszerkesztőtanár, Barabás előtérbe tolásával, meg a filmmel végképp nem szervülő, mondandóját
mellékvágányra
siklató "megtartani
a gyereket vagy
sem" kérdéssel...
Mindenesetre:
a filmben
Zsuzsa nem úgy jelenik meg, mint a mai egyetemista fiatalság "tipi'kus" képviselője.
A glosszának azonban szerintem
ez a jelentéktelenebb
melléfogása.
Hangneméből.
iróniája
használatából,
megfogalmazásából
bizonyos állásfoglalás
csendül ki. S nem a film milyenségére vonatkozó
állásfoglalás.
Idézzük a végét: itt a cikkíró egy lépcsőházban
csókolózó
párról .ír: "Nem szép dolog, de szándékosan
elvacakoltam
a liftkulccsal, vártam, hogy két csók
között mondjanak
valami okosat stafétabotról,
pedagógiáról.
de ők csak csókolóztak. Később jutott eszembe, hogy persze, még nem látták a
filmet."
Nyilvánvaló,
hogy többről van itt szó, mint
egy lépcsőházi életképről.
A cikk azt sugallja:
az a természetes,
ha a fiatalok jól elválasztják
egymástól
a magánéletet
meg a politikát.
Ez
utóbbit
talán "letudják"
egy KISZ-gyűlésen,
mondjuk 2 és 3 óra között, később, 7-től Iü-ig

beat-koncertre
mehetnek, és az a leghelyesebb,
ha ott eszükbe sem jut olyasmi, ami a KISZgyűlésen foglalkoztatta
őket. Megvan a maguk
jól megszabott
napirendje,
különböző
penzumokkal: társadalmi
aktivitás, szórakozás, tanulás és pihenés - mindent a maga idejében! A
valóság sajnos nem is áll olyan messze ettől
az "ideális" és természetes
helyzettől. A valóságban jóval kevésbé aktívak az egyetemisták,
mint a Staféta izgatott hősei. Hadd hivatkozzam
még egyszer Zsámboki Mária írására: a magyar
egyetemi hallgatók
ingerülten
unják a párizsi
élménybeszámolót,
kuncognak
az autótulajdonos
francia
diákokon. akik ördög tudja
miért, tán [ódolgukban
forradalmasdit
játszanak. A beszámoló
közben ostoba, szellemtelen "beköpések"
röpködnek,
s a diák-hallgatóság reagálása
körülbelül
apápizsi
fűszerkereskedő ideológiai szintjét tükrözi ... No de, ha
így áll a helyzet, akkor már inkább azzal értek egyet, hogy ez a tudatállapot
felháborító
és
tűrhetetlen,
veszélyes,
rossz és dühítő,
sőt:
megváltoztatandó.
Nem, nem ez az élet természetes rendje.
Kovács filmje, akár a benne központi kérdésként szereplő pedagógia, eredendően
didaktikus szándékú.
Azt szeretn é, ha több Zsuzsa
lenne az egyetemeken,
ezért aztán modellszerűvé válik hőse, és azt is nehéz elhinni, hogy
kétségbe eshet, tanácstalanná
válhat. Erről, a
filmnek
efféle gyengéiről
érdemes vitatkozni,
de ott keresni a hamisat benne, hogy hősei számára a társadalmi
gondolkodást,
a világnézeti
határozottságot
nem penzumként,
nem leckeóraként, hanem egész életüket átható, lélegzetvételnél fontosabb feladatként
írja elő - nem
szerenesés.
Közismert,
hogya
magyar
film ezekkel
a
hősökkel mondott valami újat az egész világnak, hogy filmművészetünk
kőzéletcentr ikusságával keltett figyelmet, s nemcsak a külröldí
feszti válok zsürijében,
hanem
itthon,
a gondolkodó mozinézők között is. Igy vált, Lukács

György
szavaival,
az egész magyar
kultúra
avan tgarde-jává.
Az egyes filmek természetesen
különböző színvonalakon
valósították
meg ezt a
közös ars poeticát. De a szemléletmód
lényege
egy és ugyanaz volt, még a legeltérőbb
stílusú
rendezők esetében is. Csakis ezért lehetett egyáltalán
magyar filmiskoláról
beszélni, s ezért
jelenthetett
ez a filmiskola
egyet az elkötelezett művészettel,
a történelem
alapkérdéseit
bolygató
művészettel.
Mindeddig
úgy hittük,
ma is ezt jelenti, úgy hittük, ennek az útnak
a helyességet lehetetlen
megkérdőjelezni.
Ez a
glossza most mintha ezt kérdőjelezné
meg váratlanul.
Mintha azt hallanánk:
a világ sorsát
úgy sem filmjeink
hősei vagy hősnői
fogják
rnegváltoztatni,
itt az ideje, hogy ezt ők is
észrevegyék.
Furcsa hang ez: a Népszabadság
vasárnapi
számaiban
külön oldalt szen tel az
ifj úság társadalmi
aktivitásának.
Elhiggyük há t,
hogy vasárnap este, a "lépcsőházban"
már nevetségesnek tartja a gondolkodást?
Hogy vas árnapra vagy hétköznapra,
KISZ-gyűlésre
vagy
osztályfőnöki órára méretezetten
fogadja el csupán ezt az aktivitást,
mint holmi naponta
tíz
percig végzendő gimnasztlkázást?
Vagy rfi:mművészetünk
előtt
egynémely
"új
hullámos"
francia rendező "megokosodása"
lebegjen példaként?
Mert furcsa módon, a márciusi francia
filmhét
egyik műsordarabjának
mondandóját
juttatja
eszünkbe ez a glossza. A
film párizsi hősnője ugyanis végül úgy dönt,
hogy a szerelemben
kell keresnie boldogságát,
ns m pedig a társadalmi
harcok színhelyén. Otthagyja hát a komikusan
handabandázó
diáklázadókat, s elvonulva a világ zajától, boldogan
éi i életét. Igen, a Különös
szabadság
(Liberté
en croupe) gyártói számára
elkülöníthető,
sőt
mindenáron
elkülönítendő
a társadalmi
tevékenység és a magánéleti szféra.
Ha így lenne, az valóban "különös szabadság"
lenne. Szerencse, hogy gondolkodó ember számára efféle elkülönítés
nem létezik.
Bikácsy Gergely

A Staféta mozgásképletei
A staféta a mozgás különleges
formája:
egyszerre emeli ki a kontinuitás t és a diszkoritinuitást. A megszakítottság
és folyamatosság
tökéletes egységét kutatva
Kovács András
kétségtelenül
a társadalmi
haladás
mozgásképleteire kívánesi.
Mennyiben
folyamatos
társadalmunk
mozgása? A filmben szó esik az elejtett
stafétabotról, míntha a jelenlegi ifjúság állítólag
hiába
várhatná a botátadás pillanatát.
Kovács András

csupán a polémiakeltés
céljából
veti fel ezt
a problémát.
Hiszen a sporttól eltérően a társadalmi stafétában
a botot nem lehet elejteni.
a stafétafutás
mí ndíg folytatódik.
Még a történelmileg mostoha időjárási viszonyok, a rossz
talaj és a göröngyös pálya ellenére is, a váltás
mindíg megtörténik.
Most ne térjünk
ki arra
a látszólag
mellékes
körülményre,
de valójában igen fontos mozzanatra,
hogya
társadalmi
váltás
törvényszerűen
csakis
a nemzedékek
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között zajlik-e le, vagy pedig mindez más szinten és összetettebb en is jelentkezik.
Maradjunk
a 1K0vács András felvázo1ta nemzedéki koncepciónál.
Elhangzik a filmben egy másik "provokációs"
kijelentés:
a zöld szemaforról
és a felszedett
sínekről. Pedig a társadalmi
haladás nem állítható meg tilos jelzésű szemaforokkal,
minthogy mozgástere
sem mereven elhatárolt,
"sínek" közé szorított. A hasonlatnál
maradva inkább a mozdony vonóereje,
a mozdonyvezető
hozzáértése, szakképzettsége,
fizikai és szellemi
koncentráló lehetősége a fontos, valamint a szerelvény összetétele, hogy hány vagon, hány "tengely" és milyen rakomány
szállítására
készült
fel a műszaki berendezés,
beleértve
ebbe a
pályatest állapotát is. Hiszen nemcsak a mozgás
mint olyan érdekes, hanem legalább olyari meghatározó tényező a mozgástér,
a mozgás közege és a mozgás hordozója
vagy a mozgásirányok lehetősége, illetve lehetetlensége.
Kovács András filmjének
egyik legfőbb érdeme az, hogya
szándékosan vagy akaratlanul
leszűkített koncepció ellenére - és itt elsősorban az alapkérdés
később kifejtendő megoldatlanságára gondolunk - új mozzanatokkal
gazdagította társadalmunk
mozgásproblérnáinak
az
értelmezését.
Sajnos felemás művészi megoldásokkal, amelyek mindenekelőtt
abból erednek,
hogy bár a képi megkomponálások
szuggesztíven képviselik
az alkotói szandékot,az
események, jellemek helyes mozgástendenciáit,
de
az így megformált
mozgásirányok
nem kapnak
masszív ,,'Pályatestet", cselekvési közeget.
Próbálj uk meg kibogozni a filmbeli hősök fizikai mozgásainak,
helyzetváltoztatásainak,
jellemeinek és társadalmi
tendenciainak
az összefüggését nem ragaszkodva
a magyarázatok
kizárólagosságához,
hanem nagyon is hangsúlyozva: csupán a film értelmezésének
egyik lehetséges variációját
vázolj uk fel.
Kovács András filmjében rendkívül
életszerű
mozzanatként
épül be a jellemekbe
a szereplők fizikai mozgása. A vitatkozások közben ideodasuhanó karnera egyszerre hangsúlyozza a vitatkozók
statikusságát,
a rnozgásírány
eldöntetlenségét,
a szándék-cél-cselekvés
egységének
a hiányát, s feltehetően ezekre a képekre rímel
vissza Zoltán dunai csónakázása, amikor a csónak körbeforogva
engedelmeskedik
az ár irányának éppen abban a lélektanilag
kiemelt szituációban, amikor Zoltán közli a tényt, hogy
feleségül akarja venni az állapotos Zsuzsát. A
lélektani robbantás
pillanatában
Kovács András azzal növeli
a jellemek
belső
feszültségét, drárnaiságát,
hogy a külső, fizikai mozgást lelassítja,
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körbetereli.

Ezzel Zoltán

és Zsu-

zsa eltérő mozgásigényét
is megfogalmazza
nagyon finoman és többszörös áttétellel.
Ismételten hangsúlyoznunk
kell, hogya
valóságban
nem ilyen közvetlen az utalásrendszer
a különböző mozgásszin tek között.
Zsuzsa és Zoltán ritmuskülönbsége
még nyilvánvalöbb
egy másik jelenetben.
Lélektanilag
tökéletesen
előkészítetten
és indokoltan,
Zsuzsa
szinte eksztatikusari
veti bele magát a táncba,
eggyé válik a zene ritmusával.
Magánszám
ez
(mint ahogy Kovács a Zsuzsa-féle
csoport tevékenységét, újatakarását
is magánszámrná
degr adálja, mert ilyen összefüggésekben
az is), de
él
lány végre adekvát
ritmusban
mozog környezetével. A filmben elhangzik
az a kijelentés, hogya
beat a mai ifjúság energiáinak
a
kiélési formája. Ismerjük
Kovács András vonzódását ehhez a témához. És a probléma nem
véletlenül kerül elő ismét ebben a filmben is,
és ilyen összefüggésekben.
Zsuzsa tánca a mozgás formanyelvére
lefordítva
bizonyítja,
hogy
az egyén energiatartaléka
ott vezetődik le, ahol
ez természetesen
hat, illetve amennyiben
ez a
levezetődés
társadalmilag
hitelesített,
azaz biztonsági szelepként
használható.
Kovács András
nem bocsátkozik
a társadalmi
vonatkozások
taglalásába.
Legalábbis látszólag nem.
De Kovács András csak látszólag kerüli el a
fő kérdést. A leányfalusi
luxusvillában
levetiLett franciaországi
álló- és mozgóképeketa
film
logikai súlypont jába helyezi. Am filmjének művészi ereje sajnos éppen ezen a ponton gyengül el, mert mondanivalójának
lényeget kívülről
bevitt, ráadásul
dokumentatívelemekkel
fejezi
ki. Egy bizonyos ironikus
distanciatartást
következetesen
végigerőszakolva,
a problérnát
kívülhelyezi szereplőin, a művészi, képi megfogalmazás helyett
az általa érvényesebbnek
vélt,
tényszerű valóságra
apellál. Azért ironikus
ez
a distanciatartás,
mert a franciaországi
síkra
átvetített
logikai hangsúllyal
emeli ki azt a vitatható
mozzanatot,
hogya
fő kérdés csupán
ilyen elidegenített
fogalmazásban
vethető
fel.
A párizsi diáklázadás
a filmen mint állóképsorozat jelenik meg. Ez egyrészt növeli a filmbeli és a valóságos
nézők feszültségét.
Másrészt a cannes-i fesztivál szuperelegáns
környezete, a fényűző
palota,
a gondtalan
"édes
élet" a mindennapi
élet evidenciájával
mint
mozgó világ jelenik meg. Ez az idilli kép voltaképpen
a kispolgári
forradalmár
"helycsereigényének"
a következménye.
ZSUZisa .képzeletében ez az idill később szecessziós karikatúraként megismétlődik.
Kovács András csak a cannes-i képsor torzképét fogalmazza meg. A diáklázadás
állókép
marad és a ritmikus
kép-ellenkép
váltakozás-

ban aszimmetrikusan
hangsúlyos.
A film kétirányú distanciatartással
nem fogalmazza
meg
képileg sem a párhuzamot
a magyar és francia
ifjúság
.között, sem a párhuzam
lehetetlenségét. És az elmaradt pánhuzarnba állítás - akár
Zsuzsa, akár Zoltán képzeletében
azt mutatja, hogy természetesen
sokszoros áttétel
révén - nálunk egyrészt a valóságos társadalmi
körülmények
teszik lehetetlenné
és fejlődésellenessé az ifjúság francia-jellegű
forradalmasodását, másrészt
éppen a fejlődési főirány dinamikus lehetőségeit
ki nem használó társadalmi
szituáció tereli az íf'júságot
történelmileg
statikusan és éppen ezért anakronisztikusan
a beat
mozgásképletei
közé, illetve a hamis sikerélmény
szecessziosan
valószínűtlen
libegésébe.
Ugyanez a szituáció 'kényszeríti Zsuzsát az esetleges megalkuvásokba
is.
Kovács András mindig konkretizál.
Nem általában beszél a társadalmi
rorrada.orn,
a békés körülmények
között végrehajtott
és végrehajtandó
forradalmian
szocialista
átalakulásról:
egyetlen
tudornányágat,
a pedagógiát
szemeli
ki a bizonyítás
szektorául.
Ennek a választásnak a konkretizáláson
tú.rnutatóan
van más jeIentősége
is, itt csupán annyit szükséges
megemlítenünk,
hogy a műszaki-gazdasági
átalakításokkal egyidőben, sőt azokat megelőzően
és

azokat követően éppen a nevelés a társadalom
központi kérdése, mind a szakmák elsajátítása,.
mind pedig a világnézetileg
modernül
éretté
válás szempontjából.
A társadalomban
és a pedagógiában
(és mi nden más tudományágban)
forradalmi
átalakulásokra van szükség:
akkor hát milyen társadalmi erők akadályozzák
a szocialista társadalmak
perspektíváj a szempontjából
olyannyira
lényeges "váltást",
amely a stafétafutás
folyamatosságát
és sikerességét
hivatott biztosítani ?
Kovács András a Stafétá-ban
csak felveti ezt
a kérdést,
de nem válaszolja
meg (művészi
gyengéi n túl ebben rejlik gondolati
felemásvilága), hiszen a válasz már újabb filmet igényeIne, újabb jel lernekct,
új abb
szituációkat.
Egyet azonban félreérthetetlenül
jelez a film:
nem az át nem adott stafétabot,
nem a zöld
jelzés hiánya vagy a felszedett sín akadályozza
meg az ífjúságot
abban, hogy nemzedéki és szocialista lényegét
ki teljesítse. Az egyéni és társadalmi
szintű megoldásokat
a jellemek,
szituációk holytolon mozgásképletei,
aszinkronban
levő mozgásformái
akadályozzák.
A határozatlanság, a mozgástendenciák
eldöntetlensége
sajátmagában
is, de az a.apképletre
visszahatva
is tovább bonyolítja
ifjúságunk
mozgásterét
és
mozgásképleteit.
Apostol András
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Filmek a párizsi kommünről
"Cinéma
71" áprilisi
számában érdekes összeállítás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy
vajon a francia és nemzetközi
fi.rnművészet
mennyit merít az
1871-es Kommün
történetéből.
Gaston Haustrate
csalódottan és
elkeseredve
állapítja
meg: a
százéves évforduló
sem hozott
változást: a francia filmgyártás
alig vett tudomást
a centenárium jelentőségéről.
Pedig az előjelek mást ígértek: 1970 január elsején a televízió műsor bizottsága előtt 45
kommünnel
foglalkozó
tévéműsor terve feküdt. Szepternberig azonban semmi sem történt; ekkor végre Claude Vernick, néhány
sikeres tévéfilm
rendezője
engedélyt kapott egy
nagy játékfilm forgatására.
Terve az volt, hogy különböző emberi sorsokon keresztül,
munkások,
költők,
festők,
újságírók és mások
életén át tükrözve vázolja
föl a száz év
előtti napok eseményei t. Louise
Michel egy szép verssora
lett
volna a cím a terv azonban mind a mai napig sem
valósult meg: "magasabb helyről" befagyasztották
az előkészületeket.
Úgy látszik, írja a
A
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cikkíró, hogy 1968 maj usa után
két-három
évvel veszélyes lenne felidézni
a burzsoá
Franciaország kelevényeinek
látványát.

azzal az igénnyel,
mely bennünk él egy forradalmunkat
témául választó filmről.
És régebben,
1970 előttről
megemlíthetünk-e
valami
lényegeset? Ismét csak egy meg
A televízió így hát csak egy
nem valósult terv a legfontohúszperces
műsort szentelt
az
sabb: Jean Grémillon terve. A
eseménynek.
Ezt is a koraTiétek az ég rendezője
a feldélutáni
órákban,
az iskolaszabadulás
pil.anatától
kezdve
tévé
programjaként.
Patrice
foglalkozott a témával. A "LettGauthier
összeállítása
becsüleres Francaises" egy 1945 júliusi
tes munka: korabeli dokumenolvashatunk
egy intumok segitségével, ügyes dísz- számában
terjút
a
Bbbliotheque
Nationale
letekkel
és jelmezekkel
eleveolvasótermében
kutató
Grémilníti meg a forradalmi
napokat.
Emlékezetes marad például egy lonról. Ma is megvan az a több
mint ötszáz oldalas gépelt jegyszimbolikus
barikád on elénezőkönyv,
mely a korszak törtékelt sanzon
meg Darius MilnészeiveI rfolytatott
megbeszéhaud muzsikája,
léseit, vítáít
rögzítette. GrérnilA képernyőn
tehát meg kell Ion olyan filmet akart készíelégednünk
ennyivel - folytateni, amely egy filmhíradó
rittódik a cikk - s vajon mi tör- musával és hűségével
követte
tént
a filmgyárakban?
Nem volna az eseményeket.
"Komsok. Egy éve ugyan arról be- münöm elsősorban
a tömegekszéltek, hogy Costa-Gavras,
a ről szóló film lenne! - nyilatZ és a Vallomás rendezője ké- kozott egy helyütt. - A véres
szül egy Kommünről
szóló
já- hét borzalmai
ellenére
végkötékfilmre.
A ,hír alaptalannak
vetkeztetésern
optimista.
Csak
bizonyult
ismét egy ki ak- így mutathatom
meg milyen
názatlan
lehetőség.
Am talán
hatalmas reménység sugárzik a
nem
olyan
nagy baj, hiszen
Kommün véres és fenséges kaCosta-Gavras
művészi felfogáIandjából."
Nehéz megvigasztasa nehezen egyeztethető
össze lódnunk
arra
gondolva, hogy

ezt a film-hőskölteményt
sem láthatjuk ...

soha-

játszódó
nagyjátékfilmjéről,
a
szovjet Új Babilon-ról.
Kozíncev és Trauberg alkotása 1929ben készült, Sadoul elismerte,
hogy Eizenstein hatása alatt az
Új
Babilon
rendkívüli
képi
gazdagsággal
tebítődött,
azonban a cselekményt
erőszakoltsággal s az egész művet esztéticizmussal
vádolta.
A "Cinéma 71" nem látja igazoltnak
ezt a véleményt,
s megállapítja, hogya
film fogyatékosságai eltörpülnek
erényei mellett. Különösen szép a tömegek
lendületének
ábrázolása.

Robert Ménégoz 1952-ben készült rövidfilmje
érdemel még
figyelmet. Albert Soboul, az ismert történész közrernűködésével készült ez a film, s fő célja
az vol t, hogy korabeli
képanyag segítségével keltse életre
az eseményeket.
Mai szemmel
sokszor mosolyogtatóan
naiv az
eredmény,
például az égő Párizs látványa
erőszakoltan
stilizált. A film
egészének
atmoszférája
sikerültnek
mondható. Szinte természetes
ezekután, hogy bemutatását
nem
engedélyezte
a cenzúra,
mégpedig azzal az indokkal, hogy
"a film elfogultan
ellenséges
Monsieur Thiers-rel
szemben"...
17 évvel később, 1968 februárjában mutatták csupán be a televízióban.
Készült még néhány kisfilm
a
Kommünről,
jelentőségük
azonban másodlagos. J. Deribehaute és J. Desville alkotásában például nagyobb hangsúlyt
kapnak
a világpolitikai,
történelmi
összefüggések,
a film
stílusa objektívebb, "szárazabb",
az
érzelmekkel
óvatosabban
bánik, mint .Ménégoz, azonban
hatása
is mintha
gyengébb
volna. Jean Péré 1966-os művének pedig Claude Roy kísérőszövege
inkább
ártott,
mint
használt. Érdekes kísérlet
még
a Boulogne-Bil lancourt-i
Művelődési Ház ,(Maison de Jeunesse et de Culture) fiataljainak
kollektív
munkája
is. Mivel
azonban csupán egyetlen használható kópia van belőle, gyakorlatilag
hozzáférhetetlen.
A
fiataloknak
hiányzik
a forgalmazáshoz szükséges összeg.
A kedvezőtlen
francia
mérleg után a cikkíró tiszteletadás-

A nemzetközi termésről szólva még megjegyzi a cikk, hogy
1958-ban készült
egy lengyel
kisfilm
a Kommün
legendás
tábornokáról,
Dombrowskiról,
sőt - folytatja - "állítólag a
magyarok
is filmet szenteltek
Frankel Leó emlékének".
Ezek
azonban
hozzáférhetetlenek
a
francia közönség számára.
/Mindezek után, mi várható a
jövőben?
teszi föl a kérdést
Haustrate,
"Soha
nincs
késő valamit tenni: ki lesz az
új Grémillon,
ki veszi föl az
elejtett
fáklyát?
Nem szükséges ehhez
semmiféle
évtordu.ó ... "
A "Cinéma
71" összeállítása
befejezésül Marcel Martin interjúját
közli Marlen Hucijevvel.
Az eredeti tervek szerint Hucijev francia-szovjet
koprodukcióban, a már említett Claude
Vernick társaságában
rendezett
volna ,filmet 1871 Párizsáról. A
forgatókönyv
már
készen
is
állt, ám ekkor
nézeteltérések
merültek
fel: a szovjet elképzelés szembekerült
a Iranciákéval, s a közös munka nem
folytatódhatott.
Most
Hucijev
egyedüllfolytatja
a film előkészületeit.

sal emlékezik
net
egyetlen

A Mi
elmondja,

meg a film törtéKommün
alatt

húszévesek

hogy

nem

rendezője
a Kom-

mün eseményeit
felsoroló történelmi
filmet szeretne
készíteni, hanem
egy Kommünnek
szentelt Ií.met. Ebből a filmből nem hiányozna
a Résistance, a francia ellenállás
emléke sem. Sok arialógiát
találhatunk
a két történelmi
korszak között, Mind a két esetben kapituláns, megalkuvó módon cselekedett
a Iburzsoázia,
s mindkét esetben a nép képviselte az igazi patriotizmust. A
filmben
látható
lesz egy mai
Humanité-ünnepség,
s
nem
azért, hogy direkt módon közöljük: ma a Francia Kommunis ta Párt
a Kommün
örökségének
letéteményese,
hanem
egyszerűen
azért, hogy bem utassuk,
milyen
mélyek
ennek
a pártnak
a nepi gyökerei.
A Kommün továbbélését
azokból az interjúkból
láthatjuk
majd, melyeket
Jacques
Duclos, Saint-Denis
polgármestere,
és Georges Soria történész ad
a filmben.
A folyamatosságot
zenei anyagunk
is sugallja:
a
Marseill aise-től
az Internacicnáléig fut fel az íve.
Hucijev arra is kitér, hogy
vajon szükséges-e az í968 májusi
eseményekre
utalni
a
Kommünnel
kapcsolatban.
"Nem
látok
közvetlen
összefüggést a két esemény között
mondja. Egyébként
is,
a francia kommunista
mozgalom jól ismert álláspontja
sem
támogatná
ezt a felfogást. Elmély ült politikai analízist
igényel 68 májusa,
filmünk
pedig nen
a politikai
elemzés
Igényével készül."
A "Cinéma
71" összeállítása
részletes
Iilmcgráfiával
fejeződik be. Rövid
ugyan a lista
1929-től,
az
Új
Babilon-tól
napjainkig,
de nem zárult, nem
záródhat
le.
(Cinéma

71, április)
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A "zoom" esztétikája
A zoom - a magyar szakmai
szóhasználatban
varioglaukárés a teleobjektív
hasonló módon alakítja
át a látható
világot; az utóbbit
akár "befagyott" zoom nak is hívhatnánk,
mint ahogy rögzített zoom-lencsét gyakran
használnak
teleobjektív
helyett.
A
kettő,
mondhatnánk,
egyazon
eszköz,
mobil és statikus kivitelben,
s
ily módon a használatukkal
kapcsolatos
esztétikai
problémák
is összemosódnak.

helyzet, ott a cselekmény
nem
független
a kamera
lététől, a
kamera
helyzete,
mozgása
szabja meg a jelenet
szerkezetét.
Nyilvánvaló
tehát, hogy játék Iilmen
sem a zoomlencsét,
sem a teleobjektívet
nem szabad riportermódra
alkalmazni.
Bár előfordulhat,
hogy ilyetén
alkalmazásukat
a
szándéko.t
dokumentumhatás
vagy a kamera
Ielá.l ításának
nehézsége
indokolja:
ez esetben a zoomlencse többnyire
a karnera kőze.ítő-távolftó,
ritkábban
oldalozó mozgását, kocsizását takarítja meg.

Funkciójuk
alapvető
hasonlóságuk eJ:enére - eltér: a
zoom-lencse
elsődleges en
a
mozgás megörökítésére
szolgál,
a teleobjektív-felvétel
statikus.
Persze,
e
megkülönböztetés
nem abszolút érvényű, a kettő
alka.rnazásában
számtalan
fokozat, átmenet
lehetséges.
A
zoom általában
a játékszín valamely részletét emeli ki, vagy
azt egy részletéből
kiindulva
tárja
föl. Szerepe
a nyomatékosítás:
a kiemelt pontot lényeget - kontextusában
mutatja meg, s nem összefüggéstelen pontokból
alkot új egészet. Nem is használják
hát
UJ
kompozíció
megalkotására,
azt egyszerűbb
vágással
megoldani. A zoom-lencse
elsősorban a televízió vagy film-riportázs eszköze:
a meginterjúvolt
személyről
.kőn nyű
így közelfel vételt
készíteni,
vagy
egy
Iutba.lrneccs
bármely mozzanatát kiemelni, anélkül, hogy vágáshoz kéne folyamodni.
A teIeobjektív-telvétel
is az egyébként megvalósíthatatlan
közelfel vétel
eszköze, de al kalrnazása nem oly drámai
hatású,
mint a zoom-lencséé.

Különösen
alkalmas
a zoom
a "keresésre".
Az a 10: 1 arányú zoom, amely A vonat-ban
(The Train) Burt Lancastert
a
hegyoldalon
"megtalálta",
nyomatékot adott emberi erőfeszítésének és a vonathoz viszonyított gyöngeségének.
Ezt az előtérben
levő
Laneaster
és a
völgyben
robogó vonat váltakozó szög Ű felvételeinek
összevágásával
nem lehetett
vo.na
elérni.

Ha a híradóban
Iutballmecseset vagy politikai gyűlést nézünk, nézőpontunk
meghatározott. A zoom-lencse
vagy teleobjektív
segítségével
mindössze közelebb
férkőzünk
érdeklődésünk
tárgyához.
A játékfilmmel
azonban
más
a

Te.eobjekt ívct manapság
elsősorban
olyankor
használnak,
ha a rendező pontosabban akar
megmutatni
valamit,
de
a
tárgytól való távolságot
is érzékeltetni
kívánja.
A teleobjektív azonban nem fokozza a
drámaiságot,
csak olyankor, ha
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A zoom másik, szokványos,
alkalmazása
drámai
célt szolgál. A hirtelen
fókusztáv-változás izgalmat
ke.t. így például egyetlen képsor on be.ül is
fel villanthat juk a hőst fenyegető
veszélyt.
A rémfilmek
megszekott
fogása, hogy a hirtelen zoom-Ielvételt
ijesztő vágással párosít ja. Más - ritkább
alkalmazásmódját
expreszszívnek
is nevezhetnénk:
például a szeretkezés csúcspontján
a kép látszólag lüktetve
közeIít- távolodik.

az valamiképpen
összefügg
a
tárgy térbeli elhelyezkedésével.
Míe.őtt
e két eszköz esztétikai
lehetőségeire
rátérnénk,
vizsgáljuk
meg sajátosságaikat.
A zoom egyedülál.ó
jellemvonása, hogy ez az egyetlen olyan
"kameramozgás",
amely kocsizástól, döntéstől, daruzástól
eltérőleg mondhatnánk
a
karnera
belső és nem
külső
mozgása. A kamera
hagyományos helyváltoztatásával
többékevésbé azt ábrázoljuk. amit az
ember
maga látna
a karnera
helyében.
A zoomot
azonban
nem lehet összetéveszteni
a kocsizássa. : még a legrövidebb
zoom is más. Mert míg a kamera helyváltoztatása
mindig a
mozdulatlan
térben zajlik le és
a térbeliség
benyomását
kelti,
zoom-felvétel
esetén a tér türemlik, zsugorodik-tágu:
a mozdulatlan
k amerához
viszonyítva. A zoom tehát megsemmisíti
a harmadik
dimenziót,
melyet
eddig
minden
kameramozgás
tiszteletben
tartott,
és a fényképezett
tárgvat
síkban
ábrázolja.
E feltűnő
jel.egzetessége
és
könnyű
alkalmazhatósága
csábítóan
veszélyes
eszközzé
teszi. Sérti a néző walóságérzekét, s ha nincs rá feltétlenül
szükség
például
távoli felvételeknél
- nem illik bele a
hagyományos
film vizuális kontextusába.
Ha nem a megdobbentést szolgálja (mint az olyasféle, elfogadott és gyakori esetekben, amikor teszem azt
a hős kinyitja
a szekrény
ajtaját és pillantása
egy bomló
hullára
esik), lényegileg hamis,
mert a szem másként lát, mint
a zoom-lencse; ugyanakkor
még
a leggyorsabb
kocsizás, a legvalószínűtlenebb
látószög-változás is ugyanennyire
megközelítia
néző
észlelésmódját.
Persze, ha a cselekmény
elég
feszült, ez nem okoz emocionálís
zavart. Hasonlóan
hamis

hatásúak
a teleobjektív-fel véteek is. A tér a fényképezett
tárgy előtt és mögött összeszűkül, a fizikai világ a térformák világából a síkformák világává redukálódik.
Bár a film eszköztár a eleve
nem "természetes",
mégis bizonyos
hagyományrendszerhez
igazodik:
még a hollywoodi
díszletvilág
is a valóság
jelzése, bármilyen
mesterkélt
legyen is.
A
kocsizó-fclvétclnek
elég
hosszúnak
kell lennie
ahhoz,
hogy a figyelmet
megragadja,
s akkor is némi virtuóz
hatást ke: t, a zoom- és teleobjektív-felvétel
azonban
már
jellegével is fölhívja magára a
figyelmet. Mindkettő
a "szokványos"
látás
és a "szokványos" film önkényes
módosítása: azzal tehát, hogy nem a
je.legéből
fakadó
módon, hanem technikai
kisegítőeszközként
alkalmazzak,
elhomályosítják a néző előtt valódi je:legét: hogy rnegszüntetí
a harmadik dimenziót. Pedig épp ebben rejlik a zoom és a teleobjektív
hallatlan
jelentősége:
lényeget
tekintve
egyik sem
technikai
kisegítő,
hanem stiláTis kifejezőeszköz.

Ennek természetesen
vizuális
és dramatikai
következményei
vannak.
A vizuális
következmények
a súlyosabbak:
ezek
azonban pszichológiailag
- eltávolító,
e.idegenítő
hatásuk
következtében
- dramatíkailag
sem közömbösek.
Mi nthogy a zoom- és a teleobjektív felvételek
megszüntetik a tér valóságos
voltát,
absztraktul
- az épületek foltként, a tárgyak, emberek síkmintaként
hatnak.
A telefotó-kompozíció
így
inkább
festői,
mint
lineáris,
inkább
színfoltokat
ábrázol, mint körvonalakat,
perspektíva
híján
inkább
síkszerű,
mint térbeli;
alkalmasabb
az egység, mint a
sokféleség
je.zésére,
elnyomja

és föloldja
a részleteket,
inkább
elmosódó,
mint
világos
rajzú, és ami nincs a figyelem
fókuszában, azt inkább elhomályosítja,
mintsem
kierne.i.
E
jellemzők közül
a kép
síkszerűsége
a legfontosabb.
A
többi
hatást
el
lehet
érni
világítás,
díszletezés,
beállítás
stb.
segitségével,
a
teletotó
azonban a természetes
világot
transzponá.ja
síkba. E síkszerűség fokozott hangsúlya érdekében zoom-lencse
és teleobje x tív használata
esetén nem
egy opera tőr lágy megvílágítással dolgozik: ezzel az előtér
és háttér különbségét
még jobban elmossa, és a kép még síkszerűbb lesz. E fejlemény esztétikailag
rendkívül
fontos: a
vetítővászon ugyanis rnegszűnik
világra nyíló ablak lenni, és sík
felületté változik.
A ,film tehát hasonló helyzetbe kerül, mint a XIX. századi európai festészet.
A Renaissance
'Újra
fölfedezte
a
perspektívát, s ha a festők nem
is igazedtak hozzá matematikai
pontossággal,
s ha annyi engedményt
mindig
is tettek,
hogyavásznon
a felület
és
a mélység esztétikai
egyensúlyát megőrizzék, a perspektíva
évszázadokon
át az illúziókeltés fő eszköze maradt. A vásznat csak a XIX. század végefelé, pontosabban
Cézanne idejétől kezdték megint annak tekinteni,
ami: azaz síkfelületnek. A kép ettől kezdve nem
valtlimi
rnás ház, fa, ember
- hanem önmaga: festmény,
s
ennél többre nem is köteles. A
film ilyen szélsőségekbe
nem
téved,
nem
tévedhet,
mégis
egyre több az olyan rendező,
aki a vetítővásznat
nem színpad nak,
hanem
síkfelületnek
érzi.
A síkfelület
ornamen táci óra,
absztrakeióra
csábít. A karnera
drámai szerepe így passzívabbá, vizuális szerepe aktívabbá
válik. A korábbi helyzet tel e;lentétben,
mikor
a kamera

konstruálta
a játékszínt,
most
ugyanazt
formai
entitásként
keze.i. A megfigyelés
és csoport-alkotás
most
fontosabbá
válik,
mint
a "sokatmondó"
részletek
dialektikája,
amely
általában
a drámát
alkotja; a
dialógust
a beszélgetés
váltja
föl, a kép tágu i-szűkül, s így
alkot
tablót,
nem az egyedi
reakciók külön-külön
ábrázolásával és összevágásával.
Míg korábban
a rendező a
[ormát csupán a tematikai-drámai szi tuáció egyik aspektusának tekintette,
a forma most
a film
alapjává
lehet.
Az
"absztrakció-kvóciens"
ernelkedésével a forma egyre inkább
a film
meghatározó
jegyévé
lesz, mint
ahogy a festmény
meghatározója
is egyre inkább
a ritmus, szín, textúra
stb., s
nem a téma. Ez persze nem a
film "irodalmi" tartalmának
elvetéséhez vagy a nézők
tömegének
elidegenítéséhez
vezet
szükségszerűen.
Mindössze
a
hangsúly
tolódik el: az ernóciót inkább
a formai elemek
váltják ki, akár a festészetben,
s nem a gondosan megszerkesztett drámai
szituáció, mint a
színpadon.
A film esztétikai súlypont jának ez a forma irányában történő eltolódása
a korábbinál
nagyobb
szabadságot
nyújt
á
rendezőnek. A hagyományos elbeszélésben a képi kifejezőeszközök száma korlátozott. De ha
a teleobjektív
és zoom nyújtotta absztrakt
formai alapból
indu.unk
ki,
a vonatkozásrendszer
kibővül:
a medium
már nem a fényképezett
valóság hanem a film-fényképezés. Amíg a realisztikus
vonatkozásrendszerben
a kísérletezésnek igen szűk tere van, az
utóbbi
absztrakt-formalisztikus vonatkozásrendszerbe
minden belefér - még a realizmus is. Egy olyan ,filmben
tehát, amelynek
vizuális
tere
nem azonos az általunk észlelt
háromdimenziós
világéval.
'ö

rendezőnek
sokkal
szabadabb
keze van, így például csodálatos lehetősége
a szi mbol ikus
montázsra.
A forma fokozott jelentősége
még nem terméketlen
formalizmus, nem jelenti a vizuális
részletek elnyomását,
nem okoz
in tellektuális
elszegényedést. Klentmondásként
hangzik,
de a
zoom
(teleobjektív)
montázsbázisa sokkal o.dottabb, természetesebb játékstílust enged meg,
mint a hagyományos
dráma.
Oka: nem kell mindenáron
ragaszkodni a "sokatmondó"
beállításokhoz,
a filmbe
szabadabban
ömölhet
be az éet,
könnyebb a hagyományos
Iilm-

Hogyan akadályozzák

vagy
anyag

Nem kell tehát megrémüini
a
zoom és a teleobjektív
nyújtotta kifejezésmód
lehetőségeitől. Valószínűtlen,
hogy a filmet valaha is utolérje
a modern festészet sorsa, s az is, hogy
- mint sokak szer-int a festészet - jelentéktelenségbe
sülyIyedjen.
A
film
önmagában
realizmusra
hajlik, a festészet
nem. Allítsunk
kamerát
valamely tárgy elé: a képen mindig föl fogjuk ismerni 'a tárgyat. A festőnek
viszont
technikailag
sokkal
nehezebb a látottakat
híven
ábrá-

zol nia, mint absztrahálnia.
Az
a veszély hát, hogy a film eltolódnek
az abszolút absztrakció felé és megszűnnék
tömegművészet lenni, nem fenyeget.
A zoom és a teleobjektív
igazi veszélye,
hogy idősebb,
vagy kevésbé ,fogékony rendezők nem ismerik fel igazi jelJegét, s nem kifejező-,
hanem
kisegítőeszközként
használják.
Erre ugyanis nem, vagy csak
igen szűk határok
közt alkalmasak: semmiképpen
nem pótolhat ják a hagyományos, mozgó kamerával
készült .kép döbbenetes
és közvetlen
érzékletességét.
(Sight

and

Sound,

1970/71.)

P. Watkinst Angliában?

Az itt
cikkben

rövidítve
ismertetett
a nálunk is ismert KiváltSág (Privilege) rendezője
elmondja
és példákkal
illusztrálja, hogy az utóbbi
időben
firnjei t,
így
a
Gladiátorok
círnű legutóbbit
is, Angliában
módszeresen
agyonhallgat ják, a
lapok eldugott helyein megjelenő 4-6 soros, elutasító
kr
tikákra
érdernesítik,
nem veszik meg forgalrnazásra,
minden módon
megakadályozzák,
hogy eljussanak
a közönséghez
stb.
í-

Elsősorban
Michael Armstroi gnak a "Films and Filming"
októberi
számában
megjelent
cikkével kívánokfoglalkozni.
Noha ő volt az egyetlen, aki szóvá
tette filmjeim és rnunkásságorn
itthoni
el nyomását,
a maga
módján ő is hozzájárul
ehhez
az általa elítélt folyamathoz.
Armstrong
a Gladiátorok-ról
írt bírálatában
egyszerűen
"Itagadás"-nak
minősíti
a filmet,
nem elemzi, nem
foglalkozik
kétségtelen
pozitívumaival,
a
kitűnő színészí és operatőri teljesítménnyel,
amit még a legnívótlanabb
kommerszfilmeknél - James Bond stb. - is
11:0

től idegen
intellektuális
vizuálisan gyönyörködtető
beépítése.

el szoktak ismerni, hanem kizáró.ag a negatív vonásokkal.
Nos, nem vitás, hogya Gladiátorok-ban, akárcsak
előző filmjeimben, a Hadijáték-ban
(The
War Game) vagy a Cullodenban
vannak
hibák,
negatívumok,
amin thogy lesznek
is
minden filmemben,
amit ezentúl csinálni fogok. Csak akadna már legalább egyetlen kritikus ebben az országban,
aki
megérti,
hogy én nem a tökélyre
dörekvő rendezők
közé
tartozom, nem csíszolgatom vég
nélkül a filmjeimet, hanem állandóan
új utakat
keresek
a
társadalom,
a szernélyiség,
a
hatások, az érzelmek egyre bonyolultabb
jelenségeineik
megragadására
saját (remélhetőleg
fej.ődő)
társadalrni-politikai-fílozófiai
gondolkodásmódomnak
megfelelően,
s azon
vagyok,
hogy ebbe a keresésbe,
kutatásba a nézőt is rnínél jobIban bevonjam.
Mindenekelőtt
azonban
arra törekszem,
hogy
a lehető leghitellesebb
emberi
nyelven,az
igazi emberi problémák
nyelvén
szóljak
a nézőhöz, mert érzésem szerínt ma
leginkább
ez hiányzik
a filmművészetből.
A "hibátlan
tö-

kély" jelszavát
és igényét önellentmondásnak
és képmutatásnak érzem.
A kritikusok
elemzés
helyett
általában
önkényes szabályokat
állítanak
,fel, s ezek semmibevételét kérik számon tőlem. De
az elutasító
vélemények
rnögött gyakran nem a forma vagy
a módszer !körüli nézeteltéréseink húzódnak meg, hanem egyszerűen a régi, ódivatú, elavult
"hazafias" szemlelet. A Kiváltság cannes-i
bemutatója
után
Richard
RO'Ud
lényegeben
"nemzeti .gyalázatnak"
nevezte,
hogy ezt a filmet
egyáltalán
nyilvánosan
bemutatták.
Zord
véleményét
feltehetően
az a
körülmény sem enyhítette, hogy
gyakorlatilag
mindaz,
amit
a
Kiváltság-ban
megjósoltam.
csakugyan
bekövetkezett
Angliában.
Míchael Armstrong
is megfellebeahetetlen
kinyilatkoztatásokat
tesz a Gladiátorok-kal
kapcsolatban.
Kijelenti,
hogy
"a dokumentumokon
és inter[úkon alapuló
stílus
közhelyszerűvé és felszínessé
teszi a
filmet és annak mondani valóját". (Armstrong
úr számára
talán igen, de ebből nem kö-

vetkezik, hogy mindenki
számára.)
Ezután
Ieszögezi, hogy
rendezői
rnunkám
"semmilyen
tekintetben
nem fejlődött", sőt,
vasszafejlődött
előző filmjeimhez képest. Végül a kinyílatkoztatások
harmadik
csoportja
következik, arról, hogy rniként,
milyen irányban
kellene
"fejlődnöm",
ahelyett,
hogy megrekednék
ebben a "filmhíradóstílusban".
Különösen
Ielháborítja Arrnstrongot,
hogy ezt a
allegórták"filmhíradó-stíluS/t"
kal,
rémképekkel
kapcsoltarn
össze. De nem "fantázia-stílussal", ahogy ő rnondja, mert a
harmadik világháborúban,
vagy
a világ nagy részét sújtó éhínségben, úgy gondolom, kevés
"fantázia" van!
Lényegében
tehát az a bűnöm, hogy nem alkalmazkedtam Michael Armstrong
filmkészítési elgondolásaihoz.
Altalában, az angol filmgyártásban
szívós és állandó törekvést
tapasztalnatunk
arra, hogy a művészegyéniséget
felőröljék,
s
tevékenységét
olyari pontosan
meghatározott
"játékszabályükhoz" idomítsák,
amelyek közül
a legelső így hangzik: "minden
rendben van, barátom,
amíg a
megengedett
határokon
belül
maradsz.
Amit
csinálsz, lehet
édeskés vagy bizarr, különcködő, de ne legyen benne semmiféle
kritika,
úgy vigyázz!"
Érzésem
szerint
Armstrong
cikke jó példája annak a szellemi
zsarnokságnak,
amely
a
brit tömegkommunikációs
eszközökben az utóbbi időben eluralkodott,
Vannak
·természetesen kivételek, de sajnálatomra meg kell rnondanom,
hogy
a többség az e.nyomás eszköze,
s az ehhez a többséghez
tartozó hölgyek és urak talán az
egész nyugati
világban
a legkártékonyabbá,
a legrombolóbbá, a legkorlátoltaboá,
a legkincstáribbá
torzították
az angül, filmkritikát.
Ez
a
filmkritika
- híven
tükrözve
az összes tömegkom-

munikációs
eszközök
területén
újabban pusztító elnyomó hadjáratot
nagy
többségében
minden olyan műre ráveti magát, ameily nem elég hízelgő
módon
foglalkozik
társadalmi
viszonyainkkal.
Ijesztő,
hogy
Ang.iában
ma szinte
teljesen
hiányoznak
a társadalmi,
politikai vagy akár csak a szó teljes értelmében
emberi tartalmú
filmek. Nem ismerek
egyetlen
valamennyire
is fejlett
filmművészettel
rendelkező
nyugati
országot sem, amely olyan riasztóan szegény lenne komoly
filmekben, mint a miénk, Teljesen világos, hogy ez a rettenetes
helyzet arnnak a közvetlen cenzúranak
a következménye,
amelyet
egy kétfejű
hidra - a kr itika és a Ii.mforgalmazás - gyakürül az angol
fflmgyát-tás, különösen pedig a
fiatal filmrendezők
fölött, mégpedig olyan hatalommal,
mint
a
leghatékonyabban
működ.i
rendőri gépezet.
Ügy
gondolom,
ideje, hogy
valaki vegye magának a bátorságot, és szembeszálljon
a jelenlegi állapotokkal.
Ezzel nem
azt
akarom
állítani,
mintha
rendezőink
általában
gyávák,
pipogyák lennének. Pénz és támogatás nélkül ők sem tehetnek
so:kat. A zsarnoksággal
szembeni
ellenállás
hiányáért
hazánlóban elsősorban a producerek a felelősek, akiknek nagy
többsége már régen eladta magát.
Kinek? Az egész jelenség mögött társadalmunk
egy nagyon
beteg és nagyon-nagyon
megrémült
rétege
húzódik
meg
(itt most elsősürban
a tömegkommunikációs
eszközöket irányító elitre gondülok, amely az
örök igazság letéteményesének
hiszi és vallja magát), s ez a
réteg annyira retteg az emberi
fejlődéstől
és a .társadalmi
átahakulástól, hogy még egy filmestől is megtagadja
az önálló
léthez és hanghoz való jogot,
vagy képes akár letagadni,
i:-

letve agyonhallgatni
a művész
és műve
puszta
létezését
is.
Még Armstrong
cikke is több
mint nyolc hónappal azután jelent meg, hogy a Gladiátürükat Londonban
bernu.ta ttá k, majd
levették a műsorról. Ehhez tartozik az is, hogy immár hat éve
egyetlen brit televíziós társaság
számára sem dolgozhatok. s egy
idő óta ugyanez áll a "bevett',
"standard"
filmgyárakra
is.
Ezért voltarn kénytelen e.h agyni az országot, és ikülföldön dolgozni.
Régi véleményem,
hogy mi,
angolok nem tudjuk elnézni és
eLviselni, ha valaki saját társadabmumkiban "kiJép a körből",
ha "nem ortodox" vagy "nünkonformista".
Ilyenkor
be kell
bizonyítarrunk
róla, hogy j.hol dkoros".
Bertrand
Russélt
az
egész világon komolyan vették,
csak
saját hazájában
nem ...
Pokol:ba a szerénységgel:
hadd
szögez zem le, hogy A hadijáték
és a Culloden
világszerte a legtöbbet
(és
egyre
többet)
játszott
dokumentumjellegű
filmek iközé tartoznak
A Kiváltság
is a legtöbbet játszott tizenkét
film Jcözött van
az amerikai
egyetemi városokban.
Michael Armstrong
teljes komolysággal azt á!Htja cikkében,
hogy nemcsak
saját
magamat
teszem tönkre, hanem munkámat, művemet is. Nem egészen
válágos, mit ért ezen. Szerinte
valószínűleg
azt, hogy hajthatatlanságommal,
merevségernmel, a .társadalmi
bajok kutatásában
megnyilvánuló
egészségtelen
megszál lottságommal
ártok Isaját munkárnnak,
lehetőségeumnek. Szerintem
inkább
azt
gondolja,
azzal
"teszem
tönkre" a rnurukámat, hogy nem
engedem az érvényben levő játékszabályokhoz
igazodni. Armstrong
tehát, miután
részletesen bemutaUtaa
tevékenységem
lehetetlenné
tételére
irányuló
Iolyamatot,
hír-telen fordulattal
azt
kezdi
bizonygatni,
hogy
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mindennek
én vagyok az oka!
Ez aztán a leleményesség!
Egyesek talán hálátlansággal
fognak
vádolni,
hiszen Armstrong volt az első, aki feltárta,
mi folyt e.Ienern ebben az országban,
s ő írta le azt is:
"Wat,kJins ma is a legérdekesebb fiatal rendező Angliában,
sőt,
pil lanatn yi hag
talán
az
egész világon",
és: "kötelességünk, hogy támogassuk,
bíráljuk és harcoljunk
érte"
stb.
De, úgy látszik, nem veszi észre, ,hogy rniután maga is érveket szelgáltat
elhall gattatásomhoz, ezek a dicsérő megjegyzései olyan támogatást
jelentenek nekem, mint akasztottnak
a kötél.
Hason.ó
ez ahhoz,
mint amikor
1966 áprilisában
A
hadijáték-nak
a
londoni

Nemzeti
Fflmszínházban
törtérit hivatalos bemutatásakor
és
betiltásakor
felállt
Kenneth
Adam, a BBC igazgatója,
IS a
hbvatalos hallgatóság
lelkiismeretének
megnyugtatására
a következő
klasszikus
megjegyzést
tette:
"Bizonyára
Peter
Watkins lesz az első, aki elismeri,
hogy részünkről
a legnagyobb
bók éppen az, ha nem mutatjuk be a filmjét".
- Ez az írásom egyszerű önvédelem nek tűnhet,
és sok ,tekintetben
az is. De ennél fontosabb, hogy egyúttal
több tucat fiatal angol televíziós
és
filmrendező
véleményének
is
hangot 'ad. Ezeket a fiatalokat
"nonkonformistáknak"
tekintik,
elhallgatta tják
őket,
s
azt
moridják
nekik, amit O'Brien

mond
Winstonnakaz
,,1984"
círnű .regényóben: "M.aga, Winston, homokszem
a gépezetben,
olyan szennyeződés,
amelyet el
ke.l távolítani.
Mondtarn már magának, hogy
mi mások
vagyunk,
mínt
a
régi
fajta
üldözők. Mí nem
elégszünk meg negatív engedelmességgel,
de még a legtalpnyalóbb
önmegadással
sem. A
megadásnak
végül a saját szabad akaratából
.kell bekövetkeznie. Mí nem
semmisítjük
meg az er-etneket, aki szembeszáll velünk. Egyáltalán
nem
semrndsíbjük
meg addig, amíg
ellenáll.
Előbb
megtér ítjük,
foglyul
ej,tjülk
a
lelkét,
s
egész
gondolkodását
átalakítjuk."
(Films

and Filming,

1971. febr.)

A korszerűség igénye a román filmben
Romániában
(havonként
megj elenő filmújság)
a Cinema közölte Radu Gabrea
beszélgetését Liviu Ciulei-veL
(Rad u Gabr-ea
előbb
építészmérnök volt, majd 1968-ban elvégezte
a filmrendező
szakot.
Számos
rövidfilm
után
1969ben készítette
első nagy játékfilmjét, a Túl kicsi egy ilyen
nagy háborúhoz
címűt, melyet
Loearnóban
az elsőfilmesek
külör díjával
jutalmaztak.
Legújabb filmjét 1970-ben rendezte: Bukaresti
emlékek
címmel.
(Liviu Ciulei építész, színházés filmrendező,
díszlettervező,
színész. Számos film díszlettervezője, filmszínészként
is jelentős. Filmjei:
Kitörés
(1957);
a Karlovi Vary-i nagydíjjal jutalmazott Duna hullámai (1959);
és az Akasztottak
erdeje (1964),
ez utóbbi Cannes-ban
a rendezés díját nyerte.)

Tanár - egy napig.
Majd, amikor harmadéves
növendék
vol tam és
ellátogattunk
Bufteára;
a vágószobában
épp az Akasztottak
erdeje
kezdő jeleneteit
vágta.
Azóta
én magam
is hosszú
órákat
ültem vágóasztal
rnellett
az ernyő t lesve;
megls:
soha nem fogom elfelejteni
azt
az élményt,
amit akkor éreztem: Belga-t, Klapkat
látva ...
alig vártam,
hogy megnézhessem a filmet. Úgy hiszem, az
Akasztottak
erdejé-t
folytatrii
ke.lett volna ...
L. Ci,ulei: Én nem hiszem, hogy
az Akasztottak
erdejé-t
folytatni kellett volna.
R. Gabrea:
Ezt követő leg ön
teljesen a színház felé fordult
és eltávolodott
a filmtől.
L. Ciulei:
Nem én távolodtam
el a Ii.mtől, hanem a filmnek
sikerült
eltávolítanta
engem ...

R. Gabrea: Amikor fölvettek a
Filmművészeti
Főiskolára,
ön,
Liviu Ciulei,a
felvételi bizottság elnöke volt.

R. Gabrea: Ami az Akasztottak
e1'dejé-nek folytatását
illeti, folyamatosságra,
olyan
alkotói
koncepelóra
gondoltam,
ami a
román
filmben
folytatásra
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L. Ciulei:

R.

Gabrea:

várt.
Az Akasztottak
szilárdságot,
stabili tást
jelen tett;
olyasvalamit,
ami rövid filmtör ténetünloből az ön filmjéig
hiányzott.
Szerintem
az Akasztottak
eTdeje
eredmény
és
program;
nem annytra stílusa,
mint morálja
miatt.
Még akkor is, ha én személy szerint
nem vagyok híve az ilyenfajta
filmnek.
L. Ciulei:
Én sem. Akkor se
voltam
híve,
amikor
csináltam és most sem.
R. Gabrea: Akkor ismerve
önt, mint művészt - nem találok magyarázatot
arra, hogy
miért így és miért nem másként rendezte.
Az Akasztottak
stílusa,
legalábbis
nekem
akkor, határozottnak
tűnt.
L. Ciulei: A film stílusát a nehézkes gyártási viszonyaink
determinálták.
Hogy győzzem
a
gyártási id 'ível, azt csak lassú,
sokirányú ~épmozgások adta lehetőségekkel
érhettem
el. Eredetí.eg klasszikus
filmet akartam
csinálni,
álló
képekben.
Így indultam
el. Lehet, hogy

én nem voltam erre alkalmas
vagy pedig az irodalmi anyag
nem
adott
rá lehetőséget ...
annyi biztos, hogy amíg egyegy kétméteres közelit négy óra
hosszáig vettünk
fel; addig 60
méteres
jelenetekkel
mozgó
p.ánokban
nyolc óra alatt végeztünk.
Magától
értetődik,
hogy az utóbbit választottam,
és minden kétséget kizár, hogy
ez befo.yásolta
a film stílusát.
R. Gabrea: Sokat beszélnek "a
film" sajátosságairól:
olyan jellemzókr őr, amelyek
a modern
idők
művészetévé
a
filmet
avatják,
és nemcsak
történelmi szempontok
miatt.
Mondják, ez a művészet
leghivatottabb tükrözni a modern ember
életét.
L. Ciulei: Nehezen tudnám így
osztá.yozní
a dolgokat. Szerínművészet
olyan,
tem a hét
mint hét ló 'a versenypályán.
És a CÉL nagyon messze van,
a verseny
végné.külí.
Hogy
Eminescut idézzem: "És versenyük örökös átmenet";
a művészetek sorra előznek vagy lemaradnak;
akkor
előznek, ha
jobban
kifejeznek
egy-egy bizonyos mozzanatot. Nálunk péld ául a színház vezet. Az USAban jelenleg a festészet előz. És
ez, néha megmagyarázhatatlannak tűnik; hogy a fenti példánál maradjunk:
az USA például semmiféle
festészeti
tradícióval nem bír, mégis pfktúrája
vezet, mégis
festészete
tükrözi
legjelJegzetesebben
a
mostani
amerikai
társadalmi
jelenségeket.
R. Gabrea: Mi volna, ha most,
ná' unk
bekövetkezne
'a .fí lrn
"előzési" pillanata,
és milyen
legyen az az eszményi
film,
amely biztosíthatná
filmgyártásunk e lényegi szerepét?
L. Ciulei:
Én nem hiszek az
eszményi Ii.rnben, mint ahogy
nem hiszek az eszmény]
festészetben sem. Nem hiszek Moria
Lisa-ban. Hiszek a művészi kifejezés számtalan
eszményi lehetőségében.
Am amennyirben

mégis elfogadom e terminust:
eszményi film ta.án
az
volna, amely legerősebben
fejezné ki az egyes embert, másként:
az
embert
megértené
kora által. Vagyis, hiszek a determinált
történelmi
jelenségek
megértésének
lényegi voltában.
Ehhez az kell, hogy amit megértünk, tipikus és mai legyen.
R. Gabrea: Tehát egyfajta jogegyenlőség
ura.kodík
a témák
közott és a fi.rn korszerűségét
az alkotó közelítés módja a témához - biztosítja.
L. Ci.u~ei: Volt egy tervem:
film a Bacchánsnők-ből.
Meggyőződésem, hogy a lehető legkorszerűbb
film
lett
volna,
amit ma lehet készíteni.
R. Gab rea: Ez annál is érdekesebb volna, mivel a filmet il:ető bírálatok
közül a legkomolyabb "vádpont",
hogy kultúre.Ieries művészet, hogy legalább is a kultúra perifériáján
van. Azután:
hogy a film _
on tologikusan -- képtelen kapcsolatát megtalál ni a kultúr hagyományokkal;
hogy képtelen
megközelíteni
az irodalom, zene
és képzőművészet
magas színvonalát,
s hogy a Ii.m nem
tudja megközelíteni
a mitológiát, az antik tragédiát ... különoen ezért is tűnik számomra olyan érdekesnek
Pasolini
tevékenysége.
L. Ciulei: Pasolininak
egyetlen
filmjét
láttam,
a Teoremá-t.
Kifejezésmódját
elképesztő esztétikai finomságok
jellemezték,
ám
dramaturgiája
majdhogynem vulgáris, szinte ordenáré.
Így ellensúlyozott
egy ponyva
vázlatával.
R. Gabrea: Nem hinném, hogy
ezért elítélhetnénk.
A ponyva
kerete
adta
az
irodalomnak
Balzac-ot
és
Dosztojevszkijt;
ugyanúgy
a film is rengeteggel tartozik ponyvakereteinek.
Hiszen a tárgy kerete: ürügy,
mint egy öltözék.
L. Ciulei: Nem a tárgyról
szó. Nem a film tárgya

van
volt

ponyva, hanem
volt vulgárls.

a

mű

kerete

R. Gabrea: ön az imént említette, hogy nálunk most 'a színház jár élen. Sohasem tudtam
felfogni,
és valószfnűségszámítások
sem magyarázzák
meg,
hogy színházi- és fi.mreridezők
- a hatvanas évek nemzedéke
-- miért fejlődtek ennyire különbözőképpen?
L. Ciulei:
Mivel magyarázhatjuk, ihogy például a magyároknál, ahol jelenleg ennyire fejlett a filmgyártás,
a színház
úgy lemaradt?
Gondolom,
az
értékbeli
el'entmondásokat
film
és színház között, filmgyártásunk körürnényeiben
kell keresni. Úgy hiszem, hiányzott a
kőrül teki ntő és szükséges
érdeklődés, a megfelelő klíma kialakítása. Nálunk még az a néhány sápadt egyéniség is. aki
megpróbált
valamit
kezdeni a
filmmel és néminemű kvází-síkert elért, ezek közé tartozom
én is, egyre idegenebbnek
érzi
magától
a filmet.
Sorolhatnám . .. én például
eddig három film tervvel
je:entkeztem.
Egyik a Bacchánsnők;
a másik
a Balta (Sadoveanu):
az elsőt
soha nem utasították
el, de el
sem fogadták. Noha a téma különösen aktuális
volt, emberi,
társadalmi,
művészi síkori egyaránt. Elvi, esztétikai válasz lehetett volna Fellini Saturiconjára: ám idő múltán
az anyag
elveszti virulenciáját.
Ami második Ii.mtémánat
illeti, talán
én vétettem,
vagy rossz tanácsokra hallgattam.
Talán meg
kellett
volna
csinálnom
úgy,
ahogy az olasz forgatókönyvíró, Amidei j-avasolta. Ö átírta
Vitorra Lipan szerepét és Anna
Magnini lett belőle. (Különben
a forgatókönyv
egyik mesteri
fogása az volt, 'hogy a vásznon soha meg nem jelenő figurának,
Nechifor
Lipnnnak
jelleme
háromszor
változik
a
film
alatt.)
Sadoveanu
iránti
tiszteletem
gátolt
meg abban,
hogy így rendezzem meg a fil103

met. Lehet hogy született
volna
egy film, ha nem is a Balta,
mégis alkotás
palló: filmgyártásunk
számára.
Azután meg akartam
csinálni
a Szentivánéji
álom
filmváltozatát. A javaslatot
ironikusan
fogadták,
nem
bátorítottak.
Majd öt év után megkérdeztek: miért nem CSinálja meg.
A Szentivánéji
álmot? Dehát az
álmok eltrnú.tak!
R. Gabrea:
Az alkotó
belső
szükségszerűségének
meg kell
előznie,
de
legalábbis
összhangban
kell lennie a gyártószerv
külső
szükségszerűségével ... talán egyszerűbb
témákkal kellene kezdenünk.
Azt hiszem, megmagyarázhatatlan
a
Ié.elmünk
az egyszerűségtől,
a
banalitás
témáitól . . .
L. Ciulei: Szerintem,
filmgyártásunknak
nagy témákhoz
kell
nyúlnia.
Nem a felületen,
hanem mélyen.
Nem szavakban,
hanem tettekben.
Azaz: ha mi
polí tí kai téren, az ENSZ-ben az
egész világ érdeklődését
kiváltó
javaslatokkal
állunk elő, művészeink miért tetszelegnének
jelentéktelenebb
témákban
és
miért ne avatkoznának
be jelentős formákban
az ideológiai
versenybe?
R. Gabrea: Úgy érzem, bár még
fiatal filmes vagyok,
nem sikerült
mindazzal
szinkronba
lépnünk - a lényeget illetően;
ami végbe megy nálunk: a változásokkal,
az emberi
öntudat
a.akulásaí val, politikánk
jelentőségével, a jelent meghatározó
elemekkel. Azt hiszem hiányzik
egy igazán politikus film.
L. Ciulei: E dolgok közül sok
minden rekedt ki a filmből.
R. Gabres: A lemaradás
vajon
nem a film esztétikájaból
adódik? Pé.dául
az irodalomhoz
viszonyítva
a film tematikája
sokkal korlátozottabbnak
tűnik.
Az említett
eszményi
film talán
egyetlen
alkotás
volna,

1C4

amely mindent
magába
foglal
és minden kérdésre
válaszol.
L. Ciulei:
Úgy vélem, sokkal
többet kellene
tenni az alkotók egyéni kezdeményezésének
bátorítás áért. Hiszem, hogy csak
az alkotók személyes kezdeményezésére
hozhat létre értékes
filmet, országos és nemzetközi
érvényű,
reprezentatív
alkotást, Ajánlották.
hogy készítsek
filmet George Calineseu
egyik
regényéből.
de nem tudom sikerül-e?
Még nem tudtam
eldönteni,
ez az anyag elég jelen tős-e
a nemzetközi
fi l mgyártás összefüggésében.
Holott
elsősorban
aktuálisan
kell beszélnünk. de úgy ke.l magunkról szólnunk, hogy az beilleszkedjék
az egyetemes
kultúra
zenekarába.
A film kiváltképp
nemzetközi
művészet.
R. Gabrea: Nemrégiben
kül Iőldön jártam,
első játékfilmernmeI.
Mindenütt
rendkívülien
érdeklődtek
az iránt, amit csinálunk; még inkább, ahogy csináljuk.
A filméletben
minden
mozdulatunkat
várják.
L. Ciulei:
A román
színház
új, lényegi
szakaszába
lépett;
az eredeti
román filmek dramaturgiája
nagy ugrás előtt áll,
és ezt már néhány jelentős név
is fémjelzi: Mazilu,
Sorescu ...
a filmben
mindez
még várat
magára.
Persze filmben
fontosabb a "gyártás",
mint a forgatókönyv.
De amiként
a színházi előadás művészete
stirnulálta a dramaturgiát
(az előadások
muveszi
színvonala,
amit paradox módon a díszletművészet
stirnulált),
olyunképp
szükség
volna egy elemre
eszményi esetben ez a filmrendező -, amely determinálná
a
román filmet, hogy túlléphessen önmagán. Azt hiszem: alapjában véve ezt a megrendelőtől kell várnunk!
Igen - úgy
vélem, csakis tőle !
R. Gabrea: Nem tűnik igazsá-

gosnak, már a forgatókönyvhöz
viszonyítva,
a rendezés dichotóm íája. Amikor
abból a célból
közeledünk egy történethez, hogy
filmet készítsünk belőle: a történet, melyhez közelkerül tünk, elárul mi nt rendezőt. Elárul, meghatároz. Azért sem értek egyet
avval,
hogy
inkább
forgatókönyvben
szűkölködünk,
m int
rendezőben.
Azt hiszem, hiányzik nálunk a "filmes".
L. Ciulei:
Egy film
készítése
számomra
roppant
komoly aktusnak
tűnik.
És elsősorban
odaadást
követel. Első filmemet
tizennégy
éves koromban
csináltam amatőrként,
és arról álmodtam,
hogy rendező
leszek.
Csak jóval később jöttem
rá,
mennyire
elkötelezett,
feltáró,
rendhagyó
lehet egy film forgatásának
aktusa.
Igaz, kitérhetsz
előle, de akkor
filmed
egyike
lesz
a
2980-névtelen
filmnek, amit a világon készítenek, és aminek
nagyon
kevés köze van a művészethez. A
művészi odaadás úgy nyilvánul
meg, hogy egyben az alkotó bizonyos
periódusának,
koncepciójának mély és rettentően
intim "vezércikke"
is lesz. Sajnos, a filmtörténetben
ez igen
ritkán
fordul elő; ritkán,
mert
sokan azok közül, akik filmet
készítenek,
nem
így közelitenek e kérdéshez.
De minél inkább így látjuk,
annál
kevesebb filmet
csinálunk ...
R. Gabrea: És ezért
az eszményi film.

oly kevés

L. Ciulei:
Az eszményi
filmet
- ahogy Ön szereti emlegetni alkotójának
elmélyültsége,
őszintesége
és személyisége
determinálja.
Függetlenül
rnűf'ajától: létezhet
eszményi
musícal vagy eszményi
kalandfilm.
Lényeg: hogy e mesterséget
42
fokon, és nagyon sok sztoicizmussal kell űzni.
(Cinema

1971.

nov.

1.)

Túl

d

naturalizmuson

fővárosának
szédítő'
forgalma
amíket hallunk,
bíztosan mások
lennének,
ha a színész vagy
összeülvad Corneille verssoraival, il míntegy
zenei aláfesszereplő nem tudná maga mötésként szólalnak meg az autógött a felvevőt, ami már makürtök,
szírénák,
a motorok
gában
sok mindenre
kötelezi
berregése.
Az olasz színészek
(mozgás,
beszéd stb.). Az Író,
jóvültából széttördelt sorok szin- festő, történész
helyzete
sokte kényszerítik
elsősürban
kal könnyebb. Mivel a szavak
a francia nézőt -, hogy a mués színek egyszerű eszközök kezikalitáson
túl ismét felfedezzükben,
ezek lehetnek
szimze a szép szavak, rímek möbolikusak,
kétértelműek,
sőt
gőt tí jelentést,
a tragédiát.
El- deformáltak
is. A rendező késő
pillantásra
az eredmény
pekkel
dolgozik,
melyeknek
igen zajosnak. kuszának
tűnik,
hipnotizáló
jelleget kölcsönöz a
s ez így is van, 'ha a :filmet a valószínűség, ez pedig nem más,
Medeá-val
vagy a Saturiconmint csalás és ma már egyetnal hasonlítjuk
össze, ahol a len rendező sem lehet részese.
ennek.
a félrevezetésnek.
Ez
.Kosztűmős
filmről lévén szó rendezők gyönyörű, de szükségmesterkélt
képekkel,
Straub
gondolatmenetének
léazonnal
felmerül a kérdés: mi képpen
mesés kerettel
igyekeznek
el- nyege.
vagy mik lehettek azok az újírejteni
a
naturalizmust.
E
két
tások, amelyek
ekkora
ellenBármilyen
meggyőzőnek
hat
érzést vált üt tak ki, ilyen he- filmben így alakul ki az a pais e gondolatsor,
jüggal merül
radox
helyzet, hogy az igazi
ves vítát provokáltak
? A legtörténetből mese lesz, egy olyari fel a kérdés: nem ugyanolyan
első és legszembetűnőbb
jeldialektikátlan-e
Straub
módvelejéig
lemző az, hogy a rendező ed- álom, ami szuggesztív,
szere,
mint
a
többieké,
nem
dig ismeretlen
módon, egy se- igaz akar lenni, s az alkotó,
vezet-e
ez a látásmód
arra,
aki Ieplezni szerette
volna a
bész precizitás ával szabadította
hogy a rendező szükségszerűen
naturaltzmust,
\még inkább bűvmeg művét a "zavaró" környeegyre csak saját árnyékát
kökörébe kerül, sőt ki is terjeszti.
zettől,
naturalista
jelzéstől,
veti. Valóban az az ember érMi ez, ha nem a már el teolyan
pontosan
és tudatosan
zése, hogy a rendezői trükkök,
metett
valóság
újraélesztésére
végrehajtva
ezt az operációt,
fogások állandó feltárása
egy
irányuló
kísérlet?
S ez nem
hogy az adott esetben Pasolrni,
idő után zavaró, sőt már toFellini,
de
még
Godard
és lehet más, mint a múlt utánlakódásnak
is tűnik, kellemetamí pedig még
Rocha is félénk, elkésett
ve- zása, másolása,
lenül hat. A stáb jelenléte mega
jelen
esetében
is
torzabb
kéristának tűnnek mellette.
kívánja, hogy azt is mint tárpet
eredményez. . .
Ezért
gyat rnutassák
meg, olykor a
Hogyan igyekezett Straub kirnondja Straub: Lehetetlen
azt
kerülni az arcok, tárgyak valóténylegesen
fényképezendő
heképzelni 'Vagy képzeltetni, hogy
szerű (valóságot imitáló) fénylyett vagy mellett,
s ez már
a felvevőgép
valóban ott volt
képezését?
A megoldás
egynarciszizmus,
A megfigyelő és
századokkal
ezelőtt a Palatinus
megfigyelt
együttes
feltűnése
szerűnek
tűnhet. Úgy helyezte
dombon, Nem lehet és nem is
egyéb, súlyosabb
problémákat
e.őtérbe ezeket, hogy még naszabad
színlelni,
mert
senki
is fel vet. Egyrészt kényelmetlen
gyobb hangsúlyt fektetett anyasem hiheti,
hogy az említett
helyzetbe hozza a rendezőt,akigi megjelenítésükre.
A filmben
felvevő vagy megfigyelő véletnek állandóan
jelen kell lennincsenek maszkok, mesébe illő
lenül került
az adott helyre.
nie, s akit
ezért
egyre injelmezek, mesterkélt,
a múltat
kább zavar anyagi mívolta, így
idéző képek. A rendező
még Képtelenség
a valódiság
illúfeszengeni kezd, s ezáltal mind
kelteni
akkor,
amíkor
kísérletet
sem tesz arra, hogy zióját
becsempésszen
egy-egy
valótűnik, másrészt
minden mesterséges,
még a je- tolakodóbbnak
szerű
figurát
vagy
tárgya t. len is. Elég, ha egy televíziós
a nem imitált valóságnak csak
egy megfoghatatlan
árnyéka jeinterjúra
gondolunk: bármilyen
Ugyanis nem tör a történelmi
tárgyú film időbeli feloldására,
lenhet meg, ami azonban egyre
őszinte legyen is, mindenképkorhűségre.
A szereplők
mai
elviselhetetlenebb,
gyötrőbb
pen változtat egy keveset a vamiért?
Azért,
lesz. Az eredmény:
monotónia
környezetben
játszanak,
a ró- Jóságon. Hogy
és manierizmus.
Ha kicsit lemert azok az arc ük, gesztusok,
mai romok mögött zavartalanul
egyszerűsítjük
a dolgot, Straub
száguldanak
a járművek,
Itália
amiket látunk, azok a szavak,
Nemrég mutatták
be a rómaí
Filmstúdióban
J. M. Straub
Otthon círnű filmjét és e cikk
írój át, Carlo. Lízzanít az akkor
kirebbant
heves vita ösztönözte
arra, hogy a Cinema Nuovoban
foglalkozzék
a
naturalizmusrealizmus
viszony problémájaval. Cikkében
Straub
alkotásának
megjelenését
kulcsmozzanátnak
nevezi a régen tartó
"naturaliz,musrümbülás"
folyamatában.
Ennek
egyik jele a
vetítésen
megjelent,
az avantgarde irányzatot
képviselő vagy
legalábbis pártoló
rendezők és
filmszakértők
felháborodása.
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elképzelése
szerint
minden
filmnek így keltene kezdődnie:
felvevő
és mikrofon
a színen,
rendező, aki irányít, színészek,
akik
állandóan
a nézők
felé
kacsintanak,
s ez nem
más
mint totális szétrombolása
annak
a néző-látványosság
viszonynak,
ami évszázadok,
sőt
évezredek
óta uralkodik,
aminek keretében
tudatosan fogadta
el mi nd két
fél az utánzást.
Erre a "kompromisszumos"
megoldásra
a valóság
megfigyelője és a valóság
közötti
ősidők óta meglevő
rövidzárlat
kényszerítette
a "feleket".
Sokan és sokf'eé keresték
a kiutat ebből az e.Ientrnondásból.
Voltak
akik megpróbáltak
menekülni a művésziességtől,
. mások a magukért
beszélő tények
visszaadására
törekszenek
(lásd

Csökken vagy növekszik
1\Jj5-ben, Olaszországban
a mozilátogatók
száma
819 m illíó
volt, s e? 1969-re 31%-kal, tehát
560
millióra
csökkent.
Ugyanilyen
tendencia
figyelhető meg más kapitalista
országokban is: Franciaország
és az
.Egyesült
Államok
stati sz tí kái
15-20
év alatt több mínt 50
%-os visszaesést mutatriak, s végül Angliát említenénk,
ahol a
84%-os veszteség
szinte
hihetetlennek
tűnik.
A felsorolt
adatok melIett figyelembe
kell
még vennünk,
hogy
világviszonylat-ban
az elmúlt
15 évben 2 milliárddal
nőtt a rnozilátogatók száma. AZ UNESCO
által
készített
.kirnutatás
szerin t egyébként
a kapitalista
országokban
megfigyelhető
csökkenő
tendenciával
ellentétes irányú fejlődés megy végbe
a szocialista
és afro-ázsiai
országokban.
E rövid ,bevezetés után nézzük meg, mi lehet a több 01'szágban
kialakult
válság
oka,
hogyan szeretnénk
ezen ötletekkel, újításokkal
segíteni.
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az egy te nagyobb
teret hódító
dokurnentumfilmek),
sokan pedig egy olyan új formalizmus
kialakítására
törnek,
ahol
a
filmkockák
önmagukat
írják le.
Mi ez, ha nem a művészet
halála és fe.es legessé válása?
Ezek a megá.Iapítások
bármilyen ismerlek
és igazak is,
nem m utatjá k még meg a kiutat. 70-80
év nagyon
nagy
idő a film történetében
és .kétségtelen,
hogy elengedhetetlen
volt
már egy olyan
kísérlet,
amely
megszabadít
a naturaliz mus mocsarától,
a realizmus
legádázabb
ellenségétől
; a kérdés azoriban így is nyitva maradt.
Meg kell várni
azt a
forrad al mat, ami majd új viszonyt a.akít
ki a néző és a
film, a színházi
előadás
stb.
egyszóval a látványosságok
kő-

a mozinézők

zött'? A végleges megoldást Valószínűleg ez fogja jelenteni, de
addig is, legalább
a művészetek terén
újra
vitat
kellene
javasolni.
Ez az egyetlen
eszköz, ami ma hatásos lehet, ami
fel tudja kavarn.
napjaink kulturá l s
életét,
gondolkodását.
Mindenképpen
ismét meg kell
teremteni
az ember és a világ,
a müvész és a valóság ésszerű,
dialektikus
viszonyát.
Ha nem
is tudjuk .még melyik útra kellene visszatérnünk,
vagy rátérnünk, abban mindenképpen
biztosak lehetünk,
hogy első lépésként
meg
kell
szabadulnunk a naturalizmus
béklyójatól, ugyanúgy
mint az avantgardizmus
mester kéltségeitől,
alapvető
világirtózatától,
barokkos "hozományától".
í

(Carlo

Lizzani,

Cinema

Nuovo)

száma?

1966-ban azok az olasz filmszínháza-k, ahol
a legdrágább
jegy ára 3-00 líra volt (ezek teszik ki a moz.ik 90%-átl, a bevételeknek
majdnem
a felét
szolgáltatták.
1969-ben
9770
mozi működött
Olaszországban
e tekintetben
minden
más
országon túltettek
-, s az "olcsó" filmszínházak
ekkor már
csak a bevételek
34%-át
adták, ugyanak-kor ott, ahol a jegyek ára 500 líra felett volt,
4l\l),'o--kal járultak
a bevételhez.
Mindez egy tényt biztosan kimutat;
különösen
a drágább
mozí k, az elsőhetes
filmeket
bemutatók a látogatottság
gyors
hanyatlására
áremeléssel
válaszoltak. Rövidlátó következtetés
lenne, ha ezt a tendenciát
a
sport, az autó, a televízió
és
más
szór akozásí
lehetőségek
gyors Iej.ődésének
tulajdonítanánk,
megfeledkezvén
arról,
hogy a háború
után, egészen
1955-ig a moziké volt az elsőség az érdekességek,
az izgalmas,
újszerű
események,
jelenségek bemutatásában.
Ezt a

szerepet
kétségte.enül
elhódították tőle, az árak emelése tehát nem jelenthet
megoldást,
nem is ellensúlyozhat ja a látogatottság
csökkenő
tendenciáját.
Hollywoodban egyébként mi nden
szempontból
jelentős,
a
filmgyártás
valamennyi
területét átfogó reformoknak
lehetünk tanúi. Mivel a United Artists kivételével
a filmgyár tócégek
passzív
mérleggel
zárták az elmúlt éveket, számtalan újítást vezettek
be a forgalmazásban,
értékesítésben,
propagálásban.
Ugyanakkor
a
pénzszerzés
legváltozatosabb
módjait
eszelték
ki, mint például
a vállalatokhoz
tartozó
földterületek
értékesítése,
híres színészek egyes ruhadarabjainak
borsos
összegért
való
kiárusítása,
stúd iók bemutatása
néhány dolláros belépőjegy
ellenében.
A reformok,
ötletek
ma már látható,
sőt forradalminak
mondható
eredménnyel
jártak.
A hollywoodihoz
hasonló k
í-

sérietekkel
találkozhatunk
Oiaszországban
is. Bár ezek az
esetek még nem túl gyakoriak,
néhány
példát máris felsorolhatunk.
Egy
már
jólismert,
de a játékfilmkészítésben
még
kezdő rendező, Giuseppe
Ferrara, nemrég alapította
meg a
Cine 2000 társulatot
új filmje
f'oi gatásahoz.
A közelmúltban
alakult a San Diego Cinematografica is, amely több kis "szövetkezetet"
irányít ifjabb Renzo Rossellini vezetésével. A San
Diego
Cinematografica
mans
összekötötte
sorsát egy forgalmazó társulattal.
Olyan társulási
formát
alakítottak
ki,
amelyben
a gyártás ban résztvevő minden személy, a munkások, a technikai szakszemélyzet, a rendezők, a színészek,
a
f'orgalrnazók
is érdekeltek. Meghatározott
arányban
osztják föl
egymás
között
a jövedelmet.
Együtt vállalják
a kockázatot,
együtt élvezik a siker gyümölcseit. A vállalkozás
új formája
felbontja
a firngyár tás
régi,
hagyományos
struktúráit. Az új
társulás
egyben lehetövé
teszi
olyan témák megközelítését
is,
amelyekhez
korábban
nem
nyúltak.
Ami
egyébként
a tartalmi
kérdéseket illeti, több újság be-

számolt arról, hogy egy nagy
vagy legalábbis
egyes elemei
New York-i filmfesztivál
alkalújraéledésének
vagyunk-e
tamával
több mint tízezer ranúi? Érdemes
ezen is elgonjongó ünnepelte
a hetvenhat
dolkozni.
S ha joggal
szeméves
Mea
Westet.
Gyalogos
lélhetjük
kritikusan
mindazt,
és lovasrendőrök
tartották fenn
amit
gyűjtőnéven
Hollywood
nagy üggyel-bajjal
a rendet, és fogalma fémjelez, nem szabad
többször összeütköztek
az egyelfeledkeznünk
arról sem, hogy
kori idők nagy "vamp" sztára film fejlődésének
ez a korjának
hódolóival.
Ugyariakkor
szaka sok értéket is teremt, és
Rachel Welch, aki pedig a be- főleg sok tanulsággal
szolgálhat. Előfordu.hat,
hogy a most
mutatott
film
főszereplője,
szinte fel sem tűnt
érkezésehetvenötéves
filmnek
a múltvel. Hasonló jelenségnek
lehetból kell erőt merítenie [övőjétünk tanúi Párizsban
is, ahol
hez, hiszen hetvenöt év a film
ősszel mutattak be több, a hartörténetében
annyit jelent, mint
mincas években
készült
amehétszáz az irodalomban.
Tévedrikai filmet, közöttük a Marx
nénk azonban, ha ebből ezt a
testvérek
komédiáit
is. A si- következtetést
vonnánk le, hogy
ker kirobbanó
volt, ami nem
a közönség megelégszik a régi
csak
MarIene
Dietrichnek,
A
emlékek
felidézésével,
az elsanghaji
expressz
és Raoul
múlt idők eseményeinek
újraWa.shriak, A nagy ösvény fő- átélésével.
Valójában
minden
szereplőjének
szólt, hanem leg- embert saját kora, élete kérdései
foglalkoztatják,
s
a
alább
annyira
Gaouchonak,
Chicónak
és Harpónak
is. Ez múltból
is az érdekli,
ami a
a siker egyrészt az intellektuájelenre
érvényes.
Éppen ezért
lis érzékenység
fokát mutatja
a fi.mnek
nem szabad elmaazoknál a nézőknél,
akik olvasradnia sem az időtől, sem közönségétől,
s ezzel minden rentak, hallottak ezekről az alkodezőnek,
színésznek,
filmesnek
tásokról, a film egykori avaritszámolnia kell.
garde
szerepéről,
másrészt
azonban óriási tömegsikert
is.
Az említett
jelenségek
vizsgálatakor
önkéntelenül
felme(Bianco e Nera, XXXI.
évf. 9rül a kérdés:
a sztárkultusz
to. sz.)

107

Az I970-ben
A bemutatás

ideje

1970.
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I. 8.
I. 22.
I. 29.
II. 5.
II. 12.
II. 12.
II. 19.
III. 5.
III. 9.
IV. 1.
III. 12.
IV. 2.
IV. 2.
IV. 16.
VI. 14.
V.28.
VI. 4.
VI. 11.
VIII. 13.
VIII. 15.
IX. 10.
IX. 24.
IX. 17.
X. 8.
X.29.
X.22.
XI. 12.
XII. 3.
XII. 24.

bemutatott

A

magyar

filmek látogatottsága

film címe

Egy őrült éjszaka
Szeressétek Odor Emillát
Gyöngyvirágtól
lombhullásig
(felújítás)
Krebsz, az Isten
így jöttem (felújítás)
Éjszakára hajnal (felújítás)
Bűbájosok
Utazás a koponyám körül
Szemtől szembe
Arc
üzenetek (rövid film)
Született 1945-ben (rövidfilm)
Budapesten harcoltak
ítélet
Hajrá magyar-ok
Történelmi
magánügyek
Nagy kék jelzés
Mesebeli állatkert
(rövid film)
Mérsékelt
égöv
Csak egy telefon
Magasiskola
Szép magyar komédia
Trilógia (rövid film)
Szerelmesfilm
Szerelmi álmok I--JI.
Befejezetlenül
Érik a fény
Szép lányok, ne sírjatok
Gyula vitéz télen-nyáron

A nézők száma

240.052
357.955
405.128
478.416
495.797
5.635
526.986
168.782
633.130
418.798
43.808
1.235
3.360
687.691
290.469
222.645
216.758
24.572
139.442
226.402
159.727
391.872
45.281
532.117
861.526
285.3'61
129.210
419.554
323.404

I

Kihasználási %

24,2
32,0
37,6
35,6
38,1
38,6
40,8
23,2
33,3
28,4
50,0
20,7
20,7
36,9
28,5
19,3
22,4
29,4
18,4
24,1
22,3
37,3
31,1
36,1
40,5
36,5
18,3
45,0
34,0

TEOREMA
Részletek a regényből
Egy észak-itáliai
"confessioja" :

előkelő

tőkés

család

l. Az apa, Paolo, hatalmas gyár tulajdonosa. Élete lerombolhatatlannak, termékenynek és helyénvalónak látszik. Azt a
gesztusát, hogy gyárát a munkásoknak
adja, mint a kolostorba vonuló régi nemesek és királyok a birtokukat, csupán
abból érthetjük meg, hogy Paolo világa
olyan igazságokra épült, amelyek addig
és csak addig álltak fent, amíg ő maga
elfogadta őket. Bukása és katarzisa, hogy
egy új jelenség erősebb lesz az életét
összetartó és irányító igazságoknál.
II. Lucia, Paolo felesége. Máról holnapra
él, a pénz és a hatalom egyik kiváltságától a másikig tengődő úrinő, akiben a világ tapasztalata csak unalomként halmozódik fel. Odaadja testét a "krisztusi"
vendégnek, és ebben az odaadásban az a
váratlan élmény éri, hogy visszakapja a
tudatát, amit nem ismert, és nem is kellett ismernie soha.
III. Pietro, Lucia és Paolo kamaszkorú
fia. Alapélménye, hogya konvenció más,
mint az a forrongás és fejlődés, mely őt
betölti, amikor fest, amikor színeket, vonalakat, "jeleket" kiqres a világ és a dolgok kifejezéséhez.
A vendég, akiben a

test .Krisziusát"
s nem a test ördögét
kell látnunk, ráébreszti Pietrót a "különbözőségekre",
arra, hogy miben kiilönbözik másoktól, és arra, hogy nagyon
nehéz valamit kezdeni ezekkel a különbségekkel. Az ember, persze, ha igazán
vállalja ezeket a sajátos jegyeket és tulajdonságokat, atekor vagy mint a "második születést" vagy mint az őrületet
vállalhatja.
IV. Odetta, Lucia és Paolo kamaszkorú
lánya. Magábazárkózott szentimentális teremtés, akiver még minden megtörténhet.
A .Icrisztusi" vendég őt, egy rövid szerelem után, eltávozásával a merevgörcsbe,
a teljes lelki-fizikai
bezárkózásba kényszeríti, mivel a vendégben egy olyan lényt
ismert meg, akinek elveszítését nem érdemes túlélnie.
V. Emilia, a család szolgálónője. Arca,
gesztusai, érzelmei egészen más világot
reprezentálnak, mint a család tagjai. Osztálykülönbség ez és még több. A vendég
azonban, mint Krisztus, fölötte áll minden osztálykülönbségnek,
és fölé emeli azt
is, akit megérint. Emiliát visszavezeti falujába és az ősi misztériumba. Bár nem
kíséri el, csak annyit tesz érte, hogy elfelejtette azt, amivé általa Emilia lett.
tG,

"Vezeté ezért az Isten a népet a veres
tenger pusztájának
útján"
Mózes II. 13. 18.

Egy kispolgári
családról
van szó: kispolgári - ideológiai és nem gazdasági értelemben. Valójában
egy nagyon
jómódú
milánói család története.
Remélem
nem nehéz az olvasónak
elképzelnie.
hogyan élnek ezek az emberek;
hogyan
viselkednek, mit csinálnak
és így tovább. És remélem, nem nehéz külön-külön
elképzelni
ezeket az embereket:
egyáltalán
nem különleges személyekről
van itt szó, hanem
többé-kevésbé
átlagosakról.
Szólnak a déli harangok.
A közeli Lainate vagy a még közelebbi Arese harangjai szólnak. A szirénák
fojtott
és szinte
kellemes hangja elvegyül
aharangszóval.
Egy gyár képe tölti be a horizontot;
a ritkás ködben határozatlanul
rajzolódik
ki a gyár halványzöld
kőfalaival. Az évszak nem meghatározott
(lehetne
tavasz
vagy ősz eleje, vagy mindkettő,
hiszen
történetünknek
nincs
időbeli
sorrendje).
A hatalmas
tisztást,
ahol a gyár emelkedik,
nyárfák
hosszú
szabályos
sora
övezi. A fák csupaszak,
vagy rügyeznek.
Délben a munkások
elhagyják
a gyárat
és a parkolóhelyek
végtelen
sora, a többszáz gépkocsi, kezd életre kelni ...
Ebben a környezetben,
ebben a háttérben jelenik
meg történetünk
első szereplője.
A gyár főbejáratán
az őrök szinte
'katonás
szalutálása
kíséretében
lassan kigördül
egy Mercedes:
benne nyájas és aggódó, kissé kifejezéstelen
arccal
ül a gyár tulajdonosa,
vagy
legalábbis
legfőbb részvényese,
mint aki egész életében nem foglalkozott
mással, csak üzleti ügyekkel
és talán időnkén t sporttal.
Életkora
negyven
és ötven között lehet:
de nagyon fiatalos
(lebarnult
arc, őszülő
haj, még mozgékony
és izmos test, akárcsak azé, aki fiatalkorában
sportolt
és
még ma is sportol). Tekintete
a semmibe
vész, aggódó és unatkozó vagy egyszerűe n
kifejezéstelen:
ezért
megfejthetetlen.
Ez
az ünnepélyes
bevonulás
és kigördülés
a
gyár kapuján
számára
már megszokottá
vált. Arckifejezése
azé az emberé,
aki
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mélyen
elmerül
az életében:
léte egy
fontos ember léte, akitől annyi más ember sorsa függ, és ez elérhetetlenné,
idegenné,
rej télyessé
teszi őt. De be kell
vallanom,
hogy egy .meglehetősen
sekélyes és szín telen rej télyről van szó.
Autójával
maga mögött hagyja
a gyárat, és rátér a Milánóba
vezető új útra,
az öreg fasorok között.
Szólnak a déli harangok.
Pietro, történetünk
második szereplője Paolo fia -,
kilép a Pranini gimnázium
kapuján.
Nem túl széles, szinte keskeny
homlokán akárcsak
az apjáén
az értelem fénye,
mint
aki nem hiába
élt-e
le kamaszkorát
ebben a gazdag milánói
családban:
de ez őt sokkal jobban
megviselte,
mint az apját:
s ezért ahelyett,
hogy magabiztos,
kisportolt
fiúvá serdült
volna, Pietro
testileg
gyenge, violaszínű
kis homloka,
a képmutatástól
elgyávult
szeme, hitvány,
színtelen
haja egy olyan
polgárt
hordoznak,
aki
arra
született,
hogy ne harcoljon.
De tekintsünk
el ezektől a megjegyzésektől és képzeljük
el Pietrót,
mint bármelyik milánói diákot, aki a Parini gimnáziumban
tanul,
társai
kedvelik,
mint
testvért,
cinkos t, harcostársa t.

Szólnak a déli harangok.
Odetta
is, Pietro
húga,
hazafelé
tart
az iskolából.
Bájos és nyugtalan
a kis
Odetta, homloka mintha ,egy szomoru ertelmességgel,
sőt, szinte tudással
teli dobozka volna.
Udvarol
neki egy fiú. Beszélgetésük
a
fotoalbum
körül folyik, amit Odetta féltékenyen
szorít a többi könyvéhez.
Egyelőre üres: nyilván most vásároltá
egy papírboltban.
Csak az első oldal van felavatva
egy hatalmas
képpel:
az apa
fényképe.
A fiú tréfálkozik
ezen, mintha jól tudná, hogy csak egy kislány régi mániájáról van szó; amikor
azonban
egy kicsit
merészebben
viselkedik
egyetlen
g'eSZtus, egyetlen
szó erejéig -,Odetta
elrohan. Menekülése
elegáns
és indulatos,

teljesen és szinte ártatlanul
elmerül a
tanulásban - olyannyira,
hogy Emilia
szemében szeritnek és kiválasztottnak tűnik. Az ifjú vendég most nem is a vizsgaanyagot, hanem - talán pihenésképpen
- Rimbaud verseit olvassa. És ez az olvasmány még jobban magával ragadja,
mint az előző.
Az olvasó a ház egyik derűs és titkos
Emilia fel-alá járkálása
a Iűnyírás megsarkában hálószoba, boudoir, szalon alázó szerepében
elveszti természetessévagy terasz - képzelheti el Luciát, Pietro gét, és egy homályos szándék külső forés Odetta anyját.
máját ölti.
Amikor felpillant a könyvéből, hogy
A fiúra irányított szakadatlan figyelme
megnézze karóráján a pontos időt, az a tekintetét őrültte és gyanússá teszi. Véfutó s talán hamis benyomásunk támad,
gül Emilia mint aki már nem tud uralhogyarckifejezésében
népi vonások rej- kodni magán (a vendég még mindig nem
lenek.
veszi észre, elmerülten olvas - és egyébként is, mind társadalmilag, mind pedig
A család együtt ebédel, és Emilia fel- szellemileg oly távol áll tőle), otthagyja a
szolgál. Emiliának
nincs meghatározott
fűnyírógépet
a kert közepén és szinte
kora, éppúgy lehetne 8 éves, mint 38. futva bemegy a házba.
Észak-itáliai szegény lány. (Nagyon valóA nappalin, a konyhán át belép a szoszínű, hogy Milánó környékéről való, tabájába, amely kicsiny, mint '2gy cella. Meglán Lodigianóból. Tiszta paraszti arc.)
fésülködik. Leteszi a fülbevalóját. ImádMegszólal a csengő. Emilia fut, hogy
kozik. Megrázkódik, miután újra és újra
kinyissa a kaput. A postás jött. Odavimegcsókolt egy szent'képet, majd kimegy.
szi a táviratot a családnak. Az apa felVisszatér a kertbe, ugyanazokkal a teátnéz egy polgári lapból, amit éppen olrális mozdulatokkal, odamegy a fűnyíróvas. Felbontja a táviratot, amelyben ez
géphez.
áll: "Holnap nálatok vagyok". (Az apa
És újrakezdi ezt a gyötrelmes ceremómutatóujja
eltakarja
az aláíró nevét.)
niát
a fűnyíróval, fel-alá a füvön. KözNyilvánvalóan
mindannyian
várták
a
ben
zavaros és ártatlan szemekkel kutáviratot, és a kiváncsiságori
már túlestek
tatja
az ifjú testét.
a hír megerősítése előtt: ezért közömHirtelen megint futásnak ered. Lihegve
bösen folytatják az evést a szabadban.
lép be a házba. Újra átrohan a nappalin,
be a konyhába, és egy erőszakos, de kissé
Csendes, tavaszvégi délután. Alig hallatidióta és álmodozó mozdulattal letépi a
szanak a város távoli zajai.
A nap ferde sugarai megvilágítják a gázcsövet, mintha öngyilkos akarna lenni.
Az ifjúnak ezúttal már észre kellett
kertet. A ház körül csend van. Valószívennie
Emiliát. Hallania kellett a nő sínűleg mindenki elment. A kertben csak
rását
és
csuklásait,
látnia kellett a 1'0az ifjú vendég maradt. Egy nyugágyon
hanását,
mely
egyértelműen
azt köveül. Olvas - feje az árnyékban, teste a
telte,
hogy
észrevegyék.
Szinte
futva könapon.
veti
a
nőt
és
a
konyhában
utoléri.
Kitépi
A csendet mono ton, erős zaj töri meg.
kezéből
a
gázcsövet,
próbálja
élesztgetni,
A kis fűnyírógép csikorog, amint fel-alá
vigasztalni, véget vetni ennek a meggonjár a kertben. Emilia dolgozik vele.
A fűnyírógép kibírhatatlan
zaja olykor dolatlan tettnek, amit a fájdalom kénymegszakad : Emilia megáll, kihúzza ma- szerített a nőre.
Bevonszolja a szobába és az ágyra fekgát néhány pillanatra. Kitartóan nézi az
ifj ú t.
teti.
A fiú nem veszí észre, hogy figyelik,
Felemeli, beszél hozzá, és felfekteti szonoha teljesen semmitmondó, megis valami rémület van a mélyén. És kijelentése is, amit társai és társnői között tesz
kipirult udvarlója előtt, "nekem nem tetszenek a férfiak", szemtelen, de elmés
szellemességre vall: ugy.anakkor érezhető,
hogy eltitkolja az igazságot.
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morú kis vackára. Az ifjú arca szinte
anyai gondoskodást fejez ki.
Magatartása és tekintete
mintha azt
mondaná "Nem történt semmi baj l", és
amikor Emilia szinte gépiesen, valami
misztikus
sugallattól
hajtva,
felhúzza
szoknyáját él térde fölé, ez a tekintet még
kifejezőbbé válik.
Számára ez az egyetlen mód, a tudattól, szavaktól, szégyenérzettől megfosztott
egyetlen lehetőség arra, hogy megnyilvánuljon, hogy adjon valamit a fiúnak.
Ekkor az ifjú - atyai gondoskodással
és enyhe iróniával - kissé lejjebb húzza
él nő szoknyáját,
mintha elfelejtett szemérrnét
akarná megvédeni. Majd megsimogatja az arcát.
Emilia sír a szégyentől.
A fiú letörli kezével a könnyeit.
Emilia megcsókolja a fiú kezét - melylyel simogatta -, tisztelettel és alázattal,
mint amikor egy lány csókolja meg apja
kezét.
Semmi sem akadályozhatja meg szerelmüket: és az ifjú végignyúlik a nő testén, eleget téve a nő kívánságának, hogy
magáévá tegye.

A vendég és a fiú egy szebában alszanak.
És este együtt lépnek be a szobába.
Természetesen két ágy van: az egyik
sárgaréz, elegáns, valószínűleg az anya
választotta ki. A másik egy dívány, de
ez is nagyon jó minőségű.
Tehát belépnek a szobába. Talán késő
van, talán álmosak, vagy talán Pietro kellemetlen, zavaró szégyenérzetének
tudható be a csönd - és ez a legvalószínűbb feltételezés -, amikor belépnek és
vetkőzni kezdenek.
Míg avendégfiú
. talán mert tapasztaltabb, és idősebb -, fesztelenül mozog, a másik zavartnak látszik. Az ifjú
vendég természetes mozdulatokkal teljesen meztelenre vetkőzik a fiú előtt, minden félénkség és különösebb szégyenkezés nélkül, ahogy az történni szokott vagy
történnie kellene az esetek többségében,
két azonos nemű és körülbelül azonos
korú fia tal között.
Pietro a lepedő alá bújik, hogy levet112

kőzzön és pizsamát vegyen, nehézkesen
végezve ezt a könnyű műveletet.
Az ifjú vendég elalszik. Pietro nem tud
aludni, nyitott szemmel fekszik, forog a
lepedő alatt.
Hirtelen feláll. Lassan - félve attól, hogy
felébreszti a vendéget, sőt rettegve ettől
a gondolattól, és a szorongástól elfehéredett arccal - néhány lépést tesz a szobában, odamegy a vendéghez és hosszan
nézi annak arcát, karját, fedetlen mellét.
Bámulja nyugodt, férfias és lágy álmát.
így marad, elhagyatva és idegenül, a fiú
nézésében elmerülve.
Pietro az ágyában fekszik. Még mindig nem alszik. Lázas gondolkodása ébren tartja. Egy harcoló ember: próbálja
tisztázni maga előtt mindazt, ami olyan
váratlan brutalitással feldúlta.
Hirtelen szinte vadul felpattan, és remegve odalép az ágyhoz, ahol a vendég
alszik.
Lassan lehúzza a lepedőt a vendég
meztelen testéről. Remeg a keze. De
amint kitakarja egészen a hasáig, a vendég hirtelen felébred erre a mozdulatra.
Nézi a föléhajló fiút, és szeme megtelik
a már jól ismert fénnyel ... megértő és
ugyanakkor kissé ironikus is.
A hasról, amit már a szőrzetig kitakart, Pietro hirtelen felnéz a fiú arcába,
és tekintete találkozik a vendégével. A
szégyen és a rémület elvakít ja: nem érti
ezt a tekintetet. Sírva és arcát eltakarva
az ágyra veti magát, fejét a párnáj ába
fúrja.
A vendég felkel és leül Pietro ágya szélére: egy ideig ott ül mozdulatlanul, nézi
a sírástól remegő nyakat, aztán megsimogatja.
Meleg, tavaszvégi nap. Az ifjú vendég
félmeztelenül fut, játszik egy barátságos
kutyával a Ticino partján. Vidám, erős,
jókedvű, mint egy gyerek, futkározik, fejest ugrik a vízbe.
A délutáni csöndben messzire hallatszik
Barbin, a kutya boldog ugatása.
Lucia nézi a távoli fiút, és tekintete
egyre révültebb }2SZ. Majd gépiesen megfordul, felmegy a villa külső lépcsőjén,
és elnyúlik a teraszon. De nem tud ny u-

godtan feküdni. Feltérdel, kihaj ol a kor- gát, szégyen kíséri, mely lehet véletlen,
láton, lenéz az erdő felé, a fiú felé.
de ugyanakkor szükségszerű is: meglepAz ifjú még mindig ott van, elérheték váratlanul, amint éppen napozott a
tetlenül, játszik, úszik, futkározik a fák teraszon. Ezt a szerepet mondja szorgalés a bokrok között.
masan és konokul, mint egy kislány: de
tuda tosan rosszul.
Lucia ekkor lassan leveti a ruháját,
Az ifjú tekintete megértő, enyhe íróés ott marad meztelenül a teraszon, a
keskeny korlát mögött. Valószínű, hogy ni ától fátyolos. Odamegy Luciához, aki
meztelenségs
megszokott, mindennapos, a a korláthoz lapul, el akar bújni, fejét lehajtja. Föléhajol és megsimogatja a hanapozáshoz
készülő
nő meztelensége.
teMost már így meztelenül nézi tovább a ját. És Lucia felnéz a simogatásból,
kintete szánalmasan esdeklő.
fiút, aki még nem vette őt észre.
Mindaddig figyeli, amíg a fiú ki nem
fárad a játékban, a fürdésben.
Tréfálkozva a barátságos kutyával, lassan kö- Az apa rettenetesen
szenved. Fájdalma
zeledik a villa felé. Világos, hogy újra kezdetben öntudatlan: nem ébred fel, csak
együtt akar lenni Luciával, beszélgetni
később, és lassan eszmél rá, hogy nem
vele egy darabig és olvasni.
lidérce., álomtól szenved, hanem valósáEkkor Lucia egy gyors és szinte il- gos fizikai fájdalomtól.
letlen mozdulattal
felkapja a ruháját,
Nagynehezen elhatározza, hogy felkel,
mintha fel akarna' öltözni. De elhatároés ha-lkan, nehogy felébressze Luciát, kizása, hogy meztelenül marad és mezte- megy a szobából.
lenül mutatkozik a fiú előtt, már nem.
Szinte tapogatózva megy végig a söhagyja nyugton.
tét folyosón egészen a fürdőszobáig.
Természetesen, Emiliával
ellentétben,
A redőny résein át vakítóan bevilágít
Lucia harcol saját döntése ellen: ezek a nap, mintha dél lenne. Feltűnik a ház
ellen az érzések ellen kell fordulnia, hogy mögötti kert, a nagy zöld tisztás.
végre legyőzze világának és neveltetéséEkkor az apa (életében még nem tett
nek gát jait, magával
a cselekedettel
ehhez hasonlót), ellép az ablaktól, kimegy
előzve meg annak megértését, amit tenni a fürdőszobából a ház vigasztalan félhoakar.
mályába, tapogatózva eléri a kertbe veHirtelen felmarkolja a ruháját, feláll és zető nagy üvegajtót.
ledobja a terasz korlátján át.
Kilép a kertbe, végigmegy a nedves
Lucia meztelen: kénytelen meztelenül
füvön, mint egy idegen, aki egy soha nem
lenni. Felesleges minden megbánás vagy látott helyen jár.
töprengés. Megfordul. Látja a fiút a terasz alatt. Látja őt, amint belép a villába, majd kijön és Luciát szólítja.
Az apa tapogatózva visszamegy a házba.
Mint egy mártír, kicsit kihaj ol a kor- De mint akit egy hirtelen támadt gonláton és lekiált: "Itt vagyok!" A fiú meg- dolata megállít, megtorpan fia szobájáfordul, rámosolyog, fiatalságának minden
nak ajtaja előtt. Halkan, egy tolvaj óvaárta tlanságával
és
természetességével : tosságával, kinyitja az ajtót. A redőny
könnyedén felmegy a teraszhoz vezető résein behatoló fény kirajzolja a vendég
lépcsőn.
és a fiút testét, akik együtt alszanak.
Ahogy felér, nyomban Luciára néz.
A félig kitakart testek egymásba foLucia egy pillanatig állja a tekintetét. de nódnak: de az álom szétválasztja őket.
csak egy pillanatig. Behúzódik a korlát
Az apa megindultan
nézi e látomást,
mellé, őlét eltakarja a térd ével, mellét a amit nem tud megmagyarázni, de ami
karjával.
számára az eszmélést jelenti.
Végül elmegy, halkan, mint egy tolÖrömét, -hogy hagyta magát megerőszakolni e tekintettel, hogy saját akaravaj, becsukja az ajtót, és visszatér a szotából elveszejtette és lealacsonyította ma- bájába.
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Geraszim szívesen, könnyen, egyszerűen
Az apa betegen fekszik. Betegsége valóés jóságosan
teljesítette
ezeket a szoljában nem súlyos. Szemében egy ismeretlen és kitartó makacsság uralkodik: a gálatokat, amivel nagyon meghatotta Ivan
Iljicset. Egészség, erő, életkedv mindenki
megváltás vágya.
másban sértette, csak Geraszimban
nem;
Az orvos elmegy: Lucia és Pietro csöndereje, életkedve
nem keseríben követik őt. Odetta és a vendég az Geraszim
apa szobájában maradnak. Odetta egy pil- tette el, hanem megnyugtatta."
lanatra sem hagyja el apja betegágyát.
Az apa jajgat az ágyában:
mintha tuHűségesen ápolja őt, mint egy kis apáca.
lajdon
zsigerei
fojtogatnák,
embertelen
Az apa aggódó pillantásaival
a vendéfájdalom
kínozza.
get kutatja. Betegségétől
elnehezült
keOdetta erőtlenül
nézi őt. Majd nyízét kinyújtja
a takarón,
felemel
egy
lik
az
ajtó,
és
belép
a
vendég. Odetta megkönyvet és rekedt -hangon, miután nagyfordul,
de
nyomban
visszanéz
apja megnehezen kikereste a megfelelő oldalt, olgyötört
testére.
vasni kezd: " ... Mégis, ebben a legkíA vendég leül az ágy szélére és nosabb mozzanatban jelentkezett
Ivan Ilmár
megszokottnak
tűnő mozdulatokkal
jics egyetlen vigasztalása.
Ez pedig úgy
kisegíti
az
apa
lábát
a takaró alól.
történt, hogy az edényt utána mindig
Mindezt
lassan
végzi.
Majd
a bokájánál
Geraszim hordta ki. Geraszim, a felszolfogva
egyenként,
a
vállára
veszi
a beteg
gáló inas, tiszta, makkegészséges,
fiatal
lábát.
parasztlegény
volt ... " Tolsztoj "ElbeElőtte
az. ágyban az apa, összetört
szélések" kötetéből Ivan Iljics halálát olarccal,
mint
Ivan Iljics, feje elvész a párvassa. Atnyújtja a fiúnak a könyvet, hogy
nák
közott.
Nézi
a vendég arcát, melyen
folyta.ssa az olvasást: "Örökké jókedvű,
nincs
egyetlen
ránc,
sem szégyenpír.
derűs volt az arca. Ivan Iljicsnek eleinte
Elmosolyodik
betegségén,
állapotán,
rosszul esett látni a mindig tisztán, orosz
azon,
hogy
segítségre
van
szüksége.
viseletbe öltözött férfit, amint ezt az utálatos munkát végzi .... Geraszim, szólítja
lvan Iljics erőtlen hangja...
Kérlek seA lábadozó
beteg
mellett
ott van a
gíts,
gyere
ide.
Geraszim
odalépett
vendég
és
Odetta,
mindketten
olvasnak.
... Emelj föl. Egyedül nem bírom, Di"Mit
olvasol?"
kérdi
a
fiútól
az apa.
mi trij t pedig elküld tem. Geraszim odaA
fiú
felolvas
egy
sort
a
kötetből
: "A
lépett;
erős karjával
éppoly könnyen,
Csodálatos
lény,
anélkül,
hogy
valaha
is
mint ahogyan
lépett, átölelte, ügyesen,
reméltem
volna,
eljött
vala,
de
nem
tért
puhán fölemelte és támogatta, míg a másik kezével felhúzta a nadrágját, és visz- vicsza és nem fog visszatérni soha többé."
Amíg a fiú olvas, Odetta hirtelen felsza akarta ültetni. De Ivan Iljics megáll,
könyvét leteszi a székre, és eltűnik
kérte, vezesse oda a kerevethez.
Geraa
házban.
De nem sokáig van távol, haszim minden erőfeszítés nélkül, s mintha
marosan
visszajön
egy fényképezőgéppel.
alig érintené, odavezette, majdnem vitte,
Az
objektíven
keresztül
figyeli a vena díványhoz és leültette.
. .. Köszönőm.
déget.
Látja
a
fiú
arcát,
vállas, széles
Milyen ügyese n, jól csinálsz ... mindent.
mellkasát,
keskeny
csípőjét.
... Még valamit: húzd ide, kérlek, azt a
Odetta hirtelen abbahagyja
a fotózást
széket ... Könnyebben érzem magam, ha
és
csak
a
vendéget
nézi;
a
fiú
is
felnéz a
éi lábam
fel van támasztva ... Ivan Illányra.
jics megint könnyebben
érezte magát,
De Odetta befut a házba, lerakja
a
mialatt Geraszim a lábát fogta. . .. Akfényképezőgép
et.
Kijön,
szótlanul
megáll
kor fogd így egy ideig a lábamat, jó?
a vendég
előtt, megfogja a kezét. Így
... Hogyne, szívesen, miért ne...
Attól
kényszeríti
arra, hogy kövesse őt. A fiú
a naptól fogva néha behívta magához
engedelmesen
feláll, és a kerten át köGeraszimovot,
megkérte, tegye a vállára
veti
a
lányt
a
szebájába.
a lábát, s eközben
elbeszélgetett
vele.
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Ott leül az ágy szélére, meglehetősen
kényelmetlen
helyzetben, mert az ágy
magas. Lábait kissé szétteszi, így ül.
Amikor Odetta előveszi féltve őrzött albumait, és odamegy a fiúhoz, hátát az
ágynak támasztva, a lába közé ül, mint
aki nem talál jobb helyet magának. Felnéz a fiúra, kérdez. Majd újra az album
fölé hajol és azt lapozgat ja.
A vendég rámosolyog. Egyik kezét egy
természetes, de váratlan
mozdulattal a
combjára teszi, Odetta háta mögött. A
lány megfordul erre a mozdulatra, a fiú
kezét majd arcát nézi figyelmesen. A
fiú rámosolyog, és mintha a lány egy
élettelen, tehetetlen tárgy volna, a hóna
alá nyúl, fölemeli.
A fényképalbum a földre hull és ajkuk találkozik. Odetta első csókja ez,
mereven és feszülő testtel fogadja ...
A család és a vendég együtt ülnek az
asztalnál, mint már olyan sokszor a történet folyamán.
Emilia csendben bejön, és átadja a vendégnek a táviratot. A fiú hangosan olvassa: "Holnap el kell utaznom" .

Az észak-itáliai nagypolgár család egyetlen, megszakítatlan
gyónással veszi körül
vendégét, az ifjút, akinek
szépséqe
és
természetessége
mágikus
erővel
hat az
anyám, az apám, a gyerrekekre és a cselédlányra. Az ifjú a család minden tagjával külön lép érintkezésbe,
ezeretettel
és valami kegyelemadó
türelemmel
hallgatja meg létgyónCÍJSaikat: s miután látszólag magára vette félelmeiket
és vétkeiket, és szintén csak látszólag megadta
nekik a reményt a reményre, ugyanolyan
gyorsan, amilyen gyorsan jött, eltávozik
tőlük. A család tagjai tovább élnek,
azzal a nyomasztó tudatta l most már, hogy
valóban csak a halált élték idáig. Mert
az ifjú távozásakor mind kifakadnak,
elmondják,
hogyan éltek, mielőtt ő megérkezett, s most, amikor végleg elmegy,
ismerik fel, mi az, ami még hátra van:
a cselédnőnek
az elnémulás és az élve
eltemettetés,
a kamaszlánynak
a katatóniás merevgörcs, a kamaszfiúnak
az érlelem nélküli
jelekkel
való tűnődés a

semmiről, az anyának a kaland, a nim.1ománia, és az apának a meztelenrevetkozée, kivetkőzés
a magánéletből, kitörés
osztá!yából, s a gyónáso kat eltörlő hoszszú
lét-üvöltés,
amelynek
megvalósult
visszhangja a sivatag.

Halálszomj (Pietro)

Szét vagyok rombolva vagy legalábbis
annyira megváltoztam,
hogy nem ismerem meg önmagamat, mert
az a törvény, mely
egészen eddig a pillanatig
mások testvérévé tett,
most széthullott bennem:
egy normális fiú vagy legalábbis nem
abnormális
vagy abnormális, mint mindenki - Akkor
is ha
(mondanom se kell) tele
voltam azokkal a hibákkal, amelyeket
osztályom és társadalmi rétegem, amelyhez tartozom,
hordoz magában és amikért csak e kiváltság kárpótol.
Mielőtt téged megismertelek,
olyan voltam, mint a többi társam.
Elpusztítottad
bennem mindazt, ami
a többiekhez hasonlóvá tett, és
eközben egyszerre teljesen KÜLÖNB ÖZOVÉ váltam.
Elvesztésed tudata
adja meg ennek a különbözőségnek a
tudatát.
Mi történhet ez után az éjszaka után?
T aián az a szándékod, hogy végképp a
kü.önbözőség
útjára taszíts, teljesen és
kompromisszumok nélkül?

Azt akarod mondani, hogy ha ez a
szerelern

megszületett, akkor már hiábavaló
meghátrálni,
és túl könnyű volna egy egyszerű rombolásnak nyilvánítani?
És ami az elválás fájdalmát illeti,
találhatok valakit helyetted és
újra megteremthetem
magamban azt a
nevetséges gyöngédséget és bestiális
passzivitást,
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aminek távozásod most erőszakosan véget
vetett.

És ha te valójában apa voltál, ráncok és
őszülés nélkül,
olyan mint ő, amikor még alig lehetett
idősebb nálam,
vajon egy ilyen apa nem helyettesíthetne-e téged?
Még ha értelmetlennek
és ijesztőnek
látszik is,
sőt, éppen ezért?

A vérfertőzés azonosítása

a valósággal

(Odetta)

Nem mindig a legegyszerűbb és legbiztosabb dolgok
bzonyulnak
végül rendre a legsötétebbnek és a legbonyolultabbnak?
Nem az élet-e - a maga természetességében az, ami rejtélyes, sokkal inkább mint a
belőle
fakadó komplikációk?
Az elválás közted. aki elmégy, és köztem,
aki még kislány vagyok, aki t csak egy
vagy két év múlva
vehetnél el, valóban a legtragikusabb
dolog, ami csak
történhet ezen a világon.
És aztán ...
A te jöveteledig normális emberek között
éltem
(bocsánat a szokványos kifejezésért):
én azonban nem voltam normális.
Ovnom kellett magamat és szükségem
volt arra, hogy mások is óvjanak, hogy
elrej thessern osztálybetegségem
kínos tüneteit, vagyis azt az ürességet,
amelyben éltem.
Folytonosan fenyegető betegség volt ez
bennem,
bármikor készen arra, hogy kitörjön és
mindent
leleplezzen.
Te visszavezettél az ésszerűségbe.
A te csodálatos tested jelenléte
(mely túlságosan nagy szellemet zár
magába)

egyszerre
feloldotta
116

ifjú férfi és apa,
vadságomat és veszedelmes

gyermeki félelmemet ...
De most ebben az elválásban ...
él fájdalom
sokkal súlyosabb összeomlást
okoz,
mint mindaz a rossz, ami ezt a rövid
felgyógyulás t megelőzte.
Mit akarsz sugalmazni és tanácsolni
nekem a magad
rejtélyes módján?
Talán valakit, aki helyettesíthet
téged?
És ez a valaki éppúgy helyettesíthetné
apámat, -mint te?
Talán azt sugalmazod, valami ítélet
szörnyű és néma .szavain keresztül,
hogy egy elképzelhetetlen
és vérfertőző
igazság
azonosítható
az egész valósággal?
Az egzisztencia

elvesztése

(Anya)

Férjem érdeklődése a gyárak iránt, veleszületett,
nem lehet különválasztani
tőle, valami
megnevezhetetlen
egységben élt a munkájával.
Ha parasztnak született volna, ugyanilyen
egységben lett volna a földdel és a
szerszámokkal.
Ha tengerésznek született volna (mondjuk
száz éve)
ugyanilyen egységben lett volna
a tengerrel és a bárkával.
Egyszóval, egész eddigi életében
azért a hatalmas gyárért dolgozott,
amelyet
apjától örökölt, és természetes ösztönei
hajtották
előre ezen az úton ...
Családunk minden tagja úgy él,
ahogyan élnie kell;
Az eszmék, amelyek alapján megítélj ük
magunkat és másokat,
az értékek és az események, melyek
körülvesznek bennünket,
ahogy mondani szokás, társadalmi
helyzetünk közös örökségét
jelentik.
Én, ebben az értelemben, rosszabb voltam
mindenki másnál.
Nehez elmondani, hogyan é1hettem így;
mintha az élet közvetlen természetessége

elég lenne a
telj es élethez: elfoglala toskodni a házam
körül,
az ügyecskéimmel, akár egy parasztaszszony a családi odújában,
aki foggal és körömmel harcol a létért!
Hogy élhettem ilyen üresen?
Mert mégiscsak éltem. Ez az üresség
a tudatlanságom volt, tele konvenciókkal,
valami mély erkölcsi hitványsággal.
Életem, ahogy egy teljesen haszontalan
élet véget ér,
elfonnyadt és kiszáradt volna, ha nem
jöttél volna te.
Valami tiszta és őrült értelmet adtál
a telj es érdektelenségbe
vesző életemnek.
Te kifejtettél a téveszméknek abból a
kusza csomójából,
amelyben nyárspolgár létemre idáig
éltem:
a szörnyű konvenciókból, a szörnyű
szellemeskedésekből,
a szörnyű elvekből és kötelességekből,
a szörnyű bájosságból, a szörnyű
demokratizmusból,
a szörnyű kommunistaellenességből, a
szörnyű Iasizmusból,
a szörnyű objektivizmusból, a szörnyű
mosolyból.
Most talán azt akarod mondani nekem,
fiú,
hogy tested és lelked felcserélhető egy
hozzád hasonló fiú testével és lelkével?

Ezek után mi maradt hátra számomra?
Semmit nem látok, amivel újra összefoghatnám
azt a szétesett integritást, ami én voltam
egykor.
Nézlek: nem pártatlanul figyelsz rám
- mivel nem is osztod részekre magadhanem odaadóan - hiszen te mindenkinek egész valódat adod.
Talán azt akarod mondani nekem,
(szavak nélkül, csak egyszerűen azzal,
hogy
még ifjú vagy), hogy
helyettesíthetlek,
akár fiammal, akár lányommal ?
Aki szeretett téged ...
annak minden áron és minden pillanatban
fel kell
tudni ismernie az életet ? Nemcsak
ismernie,
nemcsak élnie, hanem felismernie?
Azt mondod - kedvesen lefordítva az
fn banális
burzsoá nyelvemre hogy az élet valódi felismerésére mindig a
legképtelenebb, legtürelmesebb, szinte
felfoghatatlan és egyenesen megnevezhetetlen
kivételes utak vezetnek?
Kivételesek, igen, de így is csak
puszta szimbólumok
- és ahogy a valóságban minden reális
dolog,
ezek is a semmiből valók és semmivé
lesznek?

Szövetség
Az öntudat eszméjének

lerombolása

(Apa)

.

Te természetesen
ebbe a házba azért
jöttél, hogy rombolj.
Mit romboltál le bennem?
Egyszerűen leromboltad
egész elmúlt életemmel együtt azt az
életemet,
amivel idáig azonosultam.
Minthogy elég régen elfogadtam azokat
a formákat,
amelyeket el kellett fogadnom, és
s.melyek között
.
szemelyiségem egy bizonyos értelemben,
tökéletessé vált.

a proletáriátus

és lsten között

Utoljára tőled köszönök el,
öt perc múlva indulok,
már becsomagoltam és
hívták a taxit.
Utoljára és gyorsan: miért?
Talán mert a te s.zegénységed és
társadalmi
nyomorúságod valami értéket jelent
számomra?
És így kevesebbet adok neked magamból,
mintha a te tested másodrendű volna ...?
Nem, egyáltalán nem.
Gyorsan és utoljára köszönök el tőled,
nem is elköszönés ez,
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mert tudom, hogy a te fájdalmad
feloldha tatlan
és nem is lehet szüksége arra, hogy
feloldják.
Te teljesen a jelenben élsz.
Mint az ég madarai,
mint a mezők
liliomai,
te nem gondolsz a holnapra.
Dehát végül is, beszéltünk
mi valaha
egyáltalán?
Mi nem váltottunk
szavakat,
mintha
csak a többieknek
lett volna tudatuk,
neked nem.
És mégis, nyilvánvaló,
hogy neked is, szegény Emilia, a

leaszegényebb
emberek
nincstelen,
tulajdonnélküli
gyermeke
neked is, van tudatod.
Egy szavak nélküli tudat ...
Ezért hát elköszönésünkben
ez a gyorsaság
és az ünnepélyesség
hiánya,
nem jelent mást, mint valami titokzatos
szövetséget
közted és köztem.
A taxi megérkezett
...
Amikor most elmegyek, egyedül te tudod,
hogy soha nem térek vissza és hogyha
keresel,
te tudod csak, hol kell keresned:
te sosem fogod nézni az utat, amelyen
eltávozok

és eltűn ök, mint a többiek,
akiknek a tudatában
új értelemmel
minden
bőségen
és hitványságon
felmerülök.

telve,
át

Az én meztelen lábaim ... (az apo)

Lehetetlen
megmondani,
hogy
miféle
üvöltés az én üvöltésem ?
Az igaz, hogy szörnyű
üvöltés
- olyannyira,
hogy eltorzítja
arcvonásaimat és a barmokhoz
tesz hasonlóvá,
de valahogy
mégis örömteli,
olyannyira,
hogy gyermekivé
tesz,
Üvöltés,
hogy
felkeltsem
valakinek
a
a figyelmét, vagy a segítségét kérjem;
de
talán valakinek
a megátkozása
is ugyanakkor.
Üvöltés ezen a lakatlan helyen, hogy tudomásul vegyék a létezésemet
és nemcsak
azt, hogy
létezem,
hanem
azt is tudom, hogy létezem.
Üvöltés,
melyben
a szorongás
mélyén
érezni valami halvány reményt,
vagyis a bizonyosság
üvöltése ez, egy teljesen
abszurd
bizonyosságé,
amelyben
még ott remeg az elkeseredés.
Mindenesetre
egy biztos:
bármit
is jelentsen
üvöltésem,
a végzete az, hogy minden lehetséges
határon túl tartson.
(Máté Mária fordítása)
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Agnus dei
The phenomenology of counter-r evolution (Péter Rényi)
Miklós Jancso's new film Agnus dei (Égi bárány) is about fascism
and an it means, its cruelty, and its national demagogy. The
dynamic his torical model, the terror which thro ttled the 1919 revolution, is employed to lock at a particular kind of paranoia,
and which exploits religion in the intereats of its irrational ideology.

16

"Lyricai" fascism (László Gyurkó)
The first half of Agnus dei is just about a summing up of all
that Jancsó and Hernádi have hal to say so far about the clash
of revolutio n and counter-revolutíon. The second half tells about
fascism from another point of view; on Orpheus like character
in the film employs spells to turn cruelty into my th and harmony.

18

Symbols in inverted comrnas (Ferenc Mérei)
Agnus dei provides the microstruclure of the birth of fascism.
Mérei discussés the social psichological roles of the film, the
Maverick Priest and the Fiddler, as well as ;ts symbolic structure,
the function of the sword, the grand mal fit and so on. These
symbols in an their ambiguity indicate the -opposition
of the
two worlds which face each other.

24

A sensitive and curious adventure
Sarah my Dear {Pongrác Galsai)
Sarah my Dear (Sárika, drágám) is a new film by Pál Sándor
who made Clowns on the Wall (Bohóc a falon) and Love Emilia
(Szeressétek Odor Emiliát). It shows how communication between
the generations is possible by showing the relationship between
a boy and his aged aunt, who her time had quite a past in the
Movement.

30

A sentry beat in the suburbs
Horizont (Iván Sándor)
Pál Gábor's Horizont is set in a werking-class sub urb in Budapest,
The characters are teen-agers. Their troubles and problem s are
shown with the help of a poetic and sociological method.

34

Study ')f a collapse
Pierre & Paul (Miklós Hernádi)

.38

Addenda to the "Polish comedy"
Landscape after battle (Győrffy Miklós)

Close-up
46

Pier Paolo Pasolini

67

Through a eritical looking glass
119

Workshop
76

Allenation for the sake of waking people up and making them think
A conversation with András Kovács
What András Kovács tri ed to do in Relay face (Staféta) was to
examine various attitudes that took shape around a single problem.
The problem is educational reform, education that will make
people think for themselves, something that cannot be implemented merely by waiting for higher instructions.

Forum
83

The mercilles humanist tradition (Miklós Lackó)
An historial looks at Miklós Jancsó
This article discusses Miklós Jancsó's attitude to history. He is
true to the Ady and Bartók tradition. The progressive nature of
his art is to be found in drawing rigorous consequences from the
perils around us.
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How is the news-reel edited? (János Soproni)
The editor of the Hungarian News-Reel contributes to the Filmkultúra discussion and argues that news-reels are a semi-official
political and educational medium. They are certainly an historical
category, but exaggerated fears that thely might pass are groundless.

Counter-opinion
92

Kiss or revolution ? (Gergely Bikácsy)
This article takes up the cudgel against István Árkus who, talking
about Relay face, doubted that young people today talk about
politics when living their private lives.

93

Movement formula e in Relay face (András Apostol)
This film brought new aspects into the analysis of movement
problem s in Hurigarian society. It examines what forces and
reásons hinder the "change-over" which is so important to the
society and which is there to ensure the continuity of the "relay".
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How are they frustrating Peter Watkins in Brltain?
The demand for modernity in Rumanian films
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