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VÁLTOZATLAN CÉLOK

A 66-os pécsi filmszemlén valaki - az
elismerés szupedatívusza~ént
megjegyezte, hogy a magyar filmnek már van
mire megtorpannia. Akkor fölényes mosollyal nyugtáztuk az elismerést, s a benne rejlő jóslatot pedig elfelejtettüle abban
a sikersoroza tban senki sem tud ta elképzelni, hogy lehet ez még másképp is. Sőt,
egy időre még úgy látszott, hogy szó sincs
megtorpanásról: néhány jelentős filmünk
az akkori csúcsokat is túlszárnyalta. Aztán
hirtelen érezni kezdtük, hogy egy-egy témakörből, egy-egy megoldás-struktúrából
kezd kifogyni az energiakészlet, a társadalmi feszültségek más szerkezetben kezdtek felbukkanni, s más gondokra hangolódtak a fülek és gondolatok a nemzetközi
vitákban is: a régi problematika és formastruktúra - akár a Szegénylegények-típúsú
látásmódra
vagy Kovács András
dokumentum-interjú filmjeinek hatására
gondolok, akár pedig az önéletrajzi számvetés formuláira egyszerre kevésnek
bizonyultak. Az elmúlt huszonöt évet áttekintő, akár filozofikus jellegű, akár
egy-egy rnorális kelepcét kiemelő "összkép" a maga koncentráltságában egyúttal
"lezártságot" is jósolt: nem tud ta láttatni,
hogy a fejlődés továbblép, hogy milyen
új élettények robbannak a "lezártnak"
mutatott, s így megoldottnak sejtetett,

visszafelé elemző életanyagból.
Persze
ezek a nagy színtézisek egy korszak öszszefoglalásai voltak, s csak ezzel a belső
koncentráltsággal és lezártsággal lehettek
világszínvonaIon mozgó művek. S ekkor
kezdtük el sejteni, hogy a csúcsteljesítmények korának vége van. S ezzel kezdődött el az a korszak, melyet legszívesebben "vakrepülés"-U'2k neveznék: a művészek idegrendszerében még a nagy alkotások rezgésszáma vibrál, ez vezeti őket
- de egy olyan ködös, félhomályos közegben, melyben mindent át kell tanulni,
s mindent újra kell felfedezni. Az átmenet, a balsikerekkel és kockázatos kísérletekkel teli keresés kora.

Új kísérletek
Mert ezeknek a nagy Iilmeknek árnyékából indul el az a kísérletező periódus
is, mely társadalmunk
továbblépésének
újabb hullámverését követi nyomon. A
Sziget a szárazföldön, a Szandi-mandi
egy
olyan törekvés kezdetét jelezte, mely a
legfrissebb múltra és a még alig kirajzolódó jelenre volt kiváncsi, s lényegében
az új gazdasági mechanizmus köré kristályosodó, épp hogy kirajzolódó ellentmondásokat szerette volna jelezni, művészileg
általánosítani, s csak néha nyúltak vissza
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- inkább csak jelrendszerben vagy célzásokban -a
régebbi múltra (mint a
Magasiskola, Égi bárány). A Szerelmesfilm,
a Staféta, a Kitörés, a Horizont egyetlen
nagy társadalmi és művészi konfliktussal
igyekezett megbirkózni, ezt tekintette méltó
feladatának: mil yenlkövetkezményeket hordoz a "lecsendesített robbanás", létezik-e
a modern szocialista társadalom generációváltásában és szerkezeti megújulásában az
atommáglyához hasonló szerkezetű lassított energiafelszabadítás, mely az atombomba pusztító hatását elkerülve hasznos
erőkifejtéssé tudja alakítani az emberek
nem mindig indulatmentes és nem is mindig a "rendeléssel" párhuzamossan rnűködő szenvedélyei t, cselekvéskészletei t.
Más szóval, egyszerűbben kifejzve: hogyan lehet a fiatalok radikalizmusát lecsendesíteni és egyben a társadalmi átalakulás "normális" áramkörébe bekapcsalni? A probléma csak látszólag vezet
az egyéni életszférába : anagyralá tó álmok vagy a döntésekből való kizártság, az
indulatos hevesség és a reálpolitikus körültekintés végletel csak látszólag privátgondok. A jelenség társadalmi fejlődésünk
gondja: a tehetségek, ötletek, álmok és
energiák feszítőereje nélkül a mechanizmussal elindított társadalmi
átalakulás
nem sokra tud menni. Másrészt túlfűtött
szenvedélyek, utopista álmok rohama viszont újabb veszély: olyan ollóban élünk,
melynek késeit, a kések "hajlá.sszögét" nehéz optimális ra alakítani, mert még normális működését is egy sor új morális
és társadalmi konfliktus kiséri. Még Jancsó legújabb filmje is egy új látásmódot
kutat ,a történelemszemlélet
korszerűbb rétegei és vele együtt egy új képí-,
mondanivalóbeli struktúrát.
Újabb filmjeink ezt az új morális és
társadalmi erőteret szerétték volna felmérni: járatlan területre indultak, mert
maga a társadalom is csak kísérletező ebben a közegben, még inkább az a filmművész. Bacsó Péter Kitörés-e publicisztikus és kissé didaktikus eszközökkel éppúgy erre a konfliktusszövetrs kíváncsi.mint
Kovács András Stafétá-ja: mindkét film
vállalja, amit a társadalom vállalt - de
kötelességének érzi felmutatni a veszé-

,

lyeket is, melyek egy ilyen "lassított robbanással" járnak. Gábor Pál a Horizontban ennek az útnak szociológiai feltételeit
vizsgálja: a munkásosztály "t'2herbírásának" lírai ábrázolásával. Szociológiai műszóval élve a mobilitás szerkezeie és baleseti hányadosa lett az alapkérdés - s ha
ősök után kutatnánk, talán már a Szemüvegesek-ben
és a Fejlövés-ben
is ezzel
találkoznánk. Fő feladatukat a "politizáló film" tradíciója rajzolta ki: azt akarták folytatni, ami a hatvanas évek filmjeiben is a legrokonszenvesebb tulajdonság volt. Ugyanakkor ezeken a filmeken
érezni az otthontalanságot, az emberi közeg töredékességét, a sikerületlenség és
félsiker bosszús örömét, de a felfedezett
életelernnek újszerűségét éppúgy, mint a
felszínesség unalmat: csak a korszak határai jelölődnek ki, a látásmód még nem
alkalmazkodik a felismeréshez, a vizsgálat
dokumentatív, és nem mer nagyvonalú
lenni, a filmforma nem akar összeállni
maradandó hatás ú 'eszközök és gondolatok
mozaikjává, olyan szerkezeti egységgé,
mint Jancsó, Gaál, vagy Kovács és Kósa
korábbi művei.
Valószínű, hogy azért nem sikerült eddig maradandó művészi szintézissé formálni ezt az anyagot, mert maga a társadalom sem érlelte ki ezeknek az ellentmondásoknak a típusait. Igy a filmek is
jobbára tünetekre figyelnek, és ezeket
próbálják általánosítani: a "lassított robbanás" egyfelől a társadalom megújulásának egyetlen járható útja, másfelől viszont emberileg, világnézetileg és morálisan olyan veszélyeket hordoz magában,
melyekre nem voltunk elkészülve. A kompromisszumokra való hajlandóságtól a karrier kierőszakolásáig,
- vagy a pályáért
folytatott harc feladásáig - a belső korrumpálódástól a "fékek és falak" olykor
bonyolult rendjében megbokrosadók anarchizmusáig - számos új betegségtípus jelentkezett: elsősorban az emberileg értékeseket és tehetségeseket támadva meg.
Bacsó a Kitörés-ben szinte katalógusát adja ezeknek a veszélyeknek, s a film gyengéje talán éppen ez a felsorolásszerű felszínesség: a mobilitás lassúsága részint a
karrier iránti vágyakat táplálja, másrészt

felesleges akadályokat sodor társadalmilag
fontos kezdeményezések útjába (így fojtja
meg a gyári kisebbség a gépi programozás
kísérletét. amit pedig a gazdasági racionalizmus diktálna). Mivel a normális "karrier" pályáját túl sokan vigyázzák, sőt
blokkolják - így a pótlékok, fantasztikus
vagy forrófejű vállalkozások ugranak be
megoldásként, kétségbeesett kiútként. S
ami a legszomorúbb: ez a folyamat éppen
azokat hívja el az életbevágó feladatok
energiahordozóinak
poszt járól, akik szenvedélyeik és tehetségük
révén a legalkalmasabbak
lennének e feladatok kiharcolására.
A kép egy valóságos
gond felmérés ből született: az új mechanizmusnak a régi, már megcsontosodott
társadalmi
szerkezet
testében,
az élő
anyagban kell megvalósulnia, s itt minden
változás fájdalommal jár. A film azonban
ennek a bonyolult szövetnek csak egyik
szálkötegét követi nyomon: a fiatalokét,
akiket a mobilitás lassú vagy életveszélyesen fékezett menete elbuktat, vagy
akikben nincs morális kitartás a hosszabb
távú küzdelemhez. A " másik oldal" viszont csak jelezve van, azok emberi drámája - akárcsak a szatíra erejéig - nem
bontakozik ki, s így nem is bomolhat ki
a kép egy összmozgás ábrázolásává. Kovács mélyebbre ás, és arra a bonyolult
moráli s szituációra akar rávilágítani, hogy
milyen nehéz meghúzni a határvonalat és mégis milyen kíméletlenül húzzák meg
a huszonévesek a lassú robbanással
járó korrumpálódás és a józan mérséklet
között, miképp teremti ez az egyetlen
járható út a mindenbe belenyugvó "eszközemberek" magatartási klisé it s másfelől az odaadásukban megsértettek, a "vagdalkozók" anarchizmusát.
Olyan pólusokat, melyek között az átmenetek alig felismerhető variánsai találhatók.
Mindez olyan veszély, melynek rajzában
a mai film a politika segítőtársa és vitapartnere akar lenni. S bár a művészi kiforratlanság és a kisérlétezés hevenyészettsége e konfliktusok fejletlenségéből is
adódik, a kritika egy része és a közhangulat máris a végeredményt követelne, a
Nagy Filmet, a világhírű előzményeket
felülmúló folytatást, valami olyasmit, amí

azért még az Egri csillagok képeskönyvszerű világával is kiegészülne. S mivel
ezekből a társadalmi-művészi kísérletekből
csak pár év rnúlva nőhet ki egy, a korábbihoz hasonló színtézis - ezért az egész
törekvés elhibázottságáról, válság áról és
politikai nihilizmusáról kezd gondolkozni.
Pedig ennek a törekvésnek nem megnyírbálására, hanem kiteljesítésére és elmélyítésére lenne szükség: 'egy átfogóbb, színesebb társadalomkép, izgalmasabb emberi
sokoldalúság kialakítására. Ezeknek a filmeknek ugyanis változatlanul az a marxi
gondolat a vezérlője, ami a hatvanas évek
fellendüléséhez vezetett: a szocialista társadalom csak önmaga állandó bírálatában,
történetének és jelenének újrafogalmazásában tud fejlődni. Ezt a marxi értelemben vett "kritikát" testesítette meg - a
társadalmi gyakorlatban - egyébként az
új mechanizmus is, mely a régi, maga korában célszerű, de történelmileg túlélt módszereket és gondolkozási semákat nap mint
nap megütközteti az új gazdasági és életmódbeli kísérletekkel,
elvekkel, s egy
ilyen frontváltozásban azzal kifogásolni a
film felelősen önkritikus szemléletmódját,
hogy benne negativitáshoz vezet a kritikus
szemléletrnód - társadalmi gyakorlatunk
értetlen szemléletéről tanúskodik. De nem
értem azt sem, hogy Nemes Károly szenvedelyes vitairatában (Hol tart a magyar
j'ilmművészet? - Kossuth, 1970, 128.0.) miért a "kritikai attitüdöt" kifogásolja, és
miért hiányolja a "pozitív erőket". Hiszen
ezeknek a filmeknek természetes közege
ez az új pozitív irányú szerkezeti változás,
innen nézik mind a visszahúzó erőket,
mind az átalakulás belső konfliktusait. A
bajt nem a kritikai attitüdben, hanem a
jószándékú elkötelezettség
feLszínességében látnám: egyelőre szétesik a front sémában kifejezve: régire és újra -, szélsőségek hadakoznak egymással emberek
helyett. Ám ezek a szélsőségek valóságos
társadalmi tünetek és gondok jelzéseinek
elvont megfogalmazásai. A pozitív értékek hiányáról beszélni tehát majdnem
olyan, mint egy gyorsvonat folyosóján az
utolsó kocsi felé tolakodó, és segítséget
hozó orvosra azt mondani, hogy lemondott
úticéljáról és hazafelé gyalogol.
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Persze ezekben azellenvetésekben
válik
a kérdés művészileg és társadalmilag megfoghatóvá: egyrészt ennek az újabb korszaknak a társadalomkritikája és az új válság szerkezetét kifejezni képes nyelvezete
még nem találta meg harmonikus formai
lehetőségeit; másrészt maguk a művészek
is bizonytalanná váltak, hogy vajon ez az
általánosabb érvényű, pozitív t-endenciákat
segíteni akaró, de ha kell kíméletlen önkritika, járható út-e számukra. S 'ez a
formai és tartalmi bizonytalanság érződik
filmjeinken. Talán ez az oka annak is,
hogy ha szigorúbban végezzük önvizsgálatunkat, kiderül: alig léptünk előbbre a
Szemüvegesek
óta gondolati, emberi
mélységben,
politikai sokrétűség
és művészí struktúra tekintetében.
A változtatás szenvedélyo - olykor ironikus bosszúsága, vagy az okokat vallató
adatkeresése jellemzi a Balázs Béla
Stúdió
új alkotásait is. A szándék, s főként a tények szembesítése mégis új és egyben a régi tényközlő dokumentalizmus folytatása. (A fekete vonat, Válogatás,
Nászutasok.)
Érezni az új tényanalizáló
módszer kialakításának
kísérletét, a tények "szubjektivizálásának",
szenvedélyre
válaszoló voltának bemutatására való törekvést. De a kísérlet még csak félúton
tart: olykor áttör a szenvedélyes ténybírálatba a "ténysz,erűség" látszatának
fenntartása mellett; máskor vontatott és
hagyományos dokumentálásba esik vissza.
Ez a félig megőrzött és csak félig
meghaladott
dokumentalízrnus
gáncsolja
a Kitörés-t
is. Kovács Stafétá-ja
az
egyetlen, mely le akar számolni ezzel
a módszerrel, és tovább akarja építeni az
elbeszélésmódot egy reflektív stílus irányába, a tények és a rendezői vélemény
állandó kontrasztálásával,
De ő is csak
félig vállalja az általa felfedezett utat:
a bizonytalanság mérge nála is érezhető:
a következetesség és művészi kíméletlenség - amit a Hideg napok-ban mint alkotói tulajdonságot úgy csodáltunk - itt
hiányzik.
Attól tartok, hogyatovábblépés
legfőbb akadálya és a bizonytalanság és kövétkezetlenség legveszélyesebb gerjesztője az az egészségtelen atmoszféra, mely
8

ma a filmet körülveszi: a közönség "mumus át" azoka kritikák emlegetik, melyek
le szeretnék beszélni filmművészetünket
fénykorának hagyományairól, a politizáló
és önálló véleményt formálni képes alkotások - olykor bizony nem mindenben kellemes - törekvéseiről. S attól tartok, hogy
a félreértett "kritikai szemléletmód" veszélye, valamint a közönségszavazatok emlegetése együttesen hathatós érvvé kovácsolódhat, és sikerül lehorgonyoztatni
a
mai kísérletek még "bizonytalan", de tendenciájában nélkülözhetetlen törekvését.
A mai helyzet megoldását tehát csak
az előrelépésben látom: a politikai "partnerviszony"
a támogató-bíráló-felfedező
magatartás továbbfejlesztésében,
az ábrázolási eszközök elmélyítésében.
S nem
utolsósorban a közönségnevelés
határozottabb vállalásában - ahol már rendelkezünk néhány jó tapasztalattal és kezdem ényezéssel, Nem hinném, hogy ehhez a
programhoz az eddig kialakult egészséges
gyártási arányokat
fel kellene bontani.
De a megoldást ne az olcsóbbításban, a
jobb emészthetőségben keressük, ne engedjünk a könnyebb megoldás csábításának, hogy azokat a törekvéseket, melyek
ma, a keresés és előkészítés periódusában
nem hoztak nemzetközi sikert, máris feladjuk. Ami pedig a filmet körülvevő hangulati "ostromgyűrűt" illeti, én nem lennék pesszimista: ahogyan egy Bartók-verseny, néhány zeneművészeti előadássorozat, kvíz és fiatal előadó-sztár megjelenése
meg tudta fordítani a koncerttermek kiürülésének egykor fenyegető tendenciáját,
úgy felteszem. hogy ennek a szorítás nak
oldása is csak rajtunk múlik.

Új szerep, új pozíció
Persze a közhangulat változása, a reakciók
igazságtalansága arra is utal, hogy nemcsak a filmek tartalmi színvonala változott, hogy nemcsak a mozin belül történt
valami, hanem hogy megváltozott
a filmművészet helye és szerepe a mai kultúrában. A közönség és kritika egy része
ezt a megváltozott szerepet, s főként a
vele járó áttanulási kellemetlenségeket -

-

újabb filmjeinknek tulajdonítja. Mi változott? Nem tudnék átfogó képet adni az
új illeszkedesi pontokról, csupán néhányat
sorolnék fel, olyanokat, melyek ezt az elbizonytalanodást a "mozin kívülről" hatva
elősegítették.
Először is az elmúlt pár évben született meg az ;gazán nagyvonalú szórakoztató film, az öt-hat millió nézőt vonzó
reprezentatív
képeskönyv
műfaja: a Kárpáthy Zoltán, az Egri csillagok, pazar kiállításban, s végre "profi" módon, a minőségi szórakoztatás igényével. A hirtelen
megugró nézőszám tehát nem véletlen sikert vagy kivételes mennyiségi rekordot
jelent: a rnozikultúra fejlődésének, minőségí változásának lehetünk tanúi. Ezekkel
a filmekkel végképp elvált egymástól a
"közönség-film" és "művész-film":
legalábbis a "valóságban". Megszülettek azok
a modellek, s V'21ükazok a kívánságok is,
melyeket a néző mérceként alkalmazhat,
s amit elvár a mozitól. Korábban igyekeztünk ezt a különbséget egymáshoz szépíteni, amiből csak a törekvés volt valóságos: a szocialista művészetet védelmezve
nem engedhetjük meg a művészet elidenedési jelenségei közül a legcsábítöbb terjedését. Egy időben sikerült is kialakítani
azokat a filmformákat, melyek az átemelő
ezerkezetet képviselnék ezt azonban
ma már elsöpressel fenyegeti a konkurreneia : az ötmilliós nézőszám, s vele az
a jel- és képrendszer, mely nem akar megerőltető szellemi tevékenységre kényszeríteni, következésképpen a mélyebb rétegek nyomolvasási képességét is elsorvasztja.
A "képeskönyv-mozi" sikerét egy sor
"mozin kívüli" motívum is segítette, ebből most csak a Iegegyszerűbbet említsük:
a néző az ismert történetekre
kíváncsi, a
"viszontlátás" öröméhez vonzódik: az Egri
csillagok-ra
a gyermekkori emlékeiből,
majd gyermekeinek felolvasott könyvélményeiből kíváncsi, s a filmnézés közben
már nem a bonyodalomra, hanem a megoldásra, a "hogyanra" figyel, elmerenghet
a szép ruhákon, lovakon, a tengernyi statiszta rohamán. Az ismertség iránti nosztalgia persze nem új, ma csak agresszívebb, mert az ismeretlenről szóló közlesek

többnyire borzolják az idegeket, a nezo
pedig viszonylagos nyugalmat akar. Ha
azt mondják neki, hogy gyermekei elzüllenek, vagy nem tudnak beilleszkedni,
karriert csinálni, hogy ő mint generáció
vaskalapos, hogy tanulnia kellene öreg korára - mindez unalmas, mert a nyugtalanító hatást csak az unalom révén lehet
kikapcsolni.
A művészfimeket tehát eleve egy ilyen
védekező-unalom légköre veszi körül amit a képeskönyv-mozi, a kópeskönyvtv-film, képeslap-mitológia
és képeslapközhelyek elvárásaiélesztgetnek.
Am tévedés lenne mindenért a képeskönyv-technológiát vádolni: sajnos a művész-film nem ismerte fel a kultúrában
elfoglalt helyének megváltozását, ezért
csak "alájátszott" ennek az unalomnak:
nem tudta kikristályosítani pregnáns kérdéseit, frappáns fordulatait, elvenbe vágó
elemzési technikáját. Az óvatos találgatás,
célozgatás, megjelenítésbeli
elmosódottság, felszínesség - ha más oldalról és
nyílván nem szándékosan - de ezt az
unalom-atmoszférát erősítette.
Másodszor: a mai néző többsége nem
azonos a hatvanas évek politizáló publikumával, nem azonos az új mechanizmus
bevezetésére készülő, ennek feszültségében
élő közönséggel. A mai néző hajlamos a
depolitizálódásra: ha az élet egyéb szektoraiban nem kérdezik véleményét, ha
nem szoktat ják hozzá, hogya
dolgokba
be1eszólhat, és hogya dolgok ettől saját
képére is változhatnak - lassan arról is
leszokik, hogy a moziban szavazzon, akárcsak jelenlétével is. Őszintén k'ellerről
vitáznunk, mert elkövetkező évek közegéről, partnereiről van szó. S ami a legfontosabb: a filmművészet tudatformáló
erejének épp ezt az atmoszférát kellene
segíteni oldani. A közéleti filmtől való elfordulás tehát egy általánosabb tendencia
egyik alesete; a "köz" -zel kezdődő főnevek csengése vesztette el vonzását (közélet, közérdek, közösség), és az életforma
szerkezetét radikálisan javító-alakító lehetőségek egy privatizálódási tendenciát hoztak létre. Ezt a bezárulást csak részben
lehet a film felől áttörni: oldása társadalmi kérdés, De benne a film új helyze9

tét, kulturális-politikai szerepváltását kell
felismernünk, s erre fegyverkeznünk.
Harmadszor:
a film öt. évvel ezelőtt
nemcsak vezető művészeti ág, de a társadalom életének fő tudatosodási fórumává
emelkedett. A film nemcsak a művészí
fejlődés "csúcsmodelljét" jelentette, hanem a legfontosabb társadalmi viták is
ezeknek a műveknek kapcsán robbantak
ki: a Nehéz emberek-től a Fényes szelekig. A tudományos és technikai forradalommal, a közművelődés általános színvonalemelkedésével más centrumok keletkeztek, s a film 'elvesztette ezt a - nem
is csak önmagától teremtett előkelő
helyzetét. Ugyanakkor a filmművészek
még nem számoltak le azokkal a reflexiókkal, melyek ehhez a "kivételezett" korhoz
kötötték őket. S bár a művészetek fejlődésében és a társadalom tudatformáinak
versenyében természetes jelenség ez az
egyenlőtlen fejlődés - egy művészeti ág
fejlődésében nagy megrázkódtatást jelenthet, ha nem ismerjük fel a helyzet "kedvezőtlen" fordulatát. Azt már nem is merem leírni, hogy stratégiai célként azért
megőrizhetné a vezető művészeti ág egykori rangjának visszahódítását. mert ez
a cél ma már nagyon messzire került.
Negyedszer: megváltozott a tv partnerés konkurrens-szerepe
is. Elszívó hatása
ma már inkább csökken, viszont most
kezd kialakulni 'egy veszedelmesebb, mert
lassabban felismerhető
kisugárzása:
az
ítélkezés terhétől való feloldozás. A nézőtéren helyet foglaló műélvezőt az különbözteti meg a magányos - vagy "magánszférájában" - figyelőtől, hogy az előbbit
a többiek puszta jelenléte, az együttnézés

állandó tudata újra meg újra ítélkezésre
kényszeríti: akár akarja, akár nem - gyakorolnia kell "morális képességeit", önmaga fölé emelkedve kell ítéletet mondania az olykor nem is olyan könnyen megítélhető hősök felett. Ez a reakció közismert szociológiai tény: mások tekintete
alatt önmagunkkal szemben is és másokkal szemben is szigorúbban ítélkezünk.
A nézőtéri hatás ezt a tényt használja fel,
nehezen tud lezser privátember, megbocsájtó magánszemély lenni. A tv előtt
azonban megszabadulunk ettől a feszültségtől, könnyebb érdeklodéssel végignézni
a "rossz fiúk" viselt dolgait, elfelejtkezni
az ítéletről, vagy éppen játszani a lazább
ítélkezéssel. A megítélés reflexe természetesen nem tűnik el: mind az előadásokban, mind a művészí műsorok evokatív
hatásában jelen van ez a kényszer is csak már nem azzal a kíméletlenséggel,
ahogy az a nézőtéren hat. Itt aztán felerősödik az a köznapi igény, hogy "kerüljük a megrázkódtatásokat", hogy a mese
semlegesen kellemes legyen, hogy ne kelljen érdes történetek önvádjaiba bonyolódni: a tv pár év alatt kialakított egy laza
pszichológiai habitust, .Jegalízálta" a lezser világképet, legalábbis hozzászoktatta
a nézők nagyobbik hányadát ennek kellemességéhez. Innen viszont nehezebb viszszatérni a Feldobott kő vagy akár a Horizont keménységéhez.
A kérdés tehát az lenne, milyen stratégiát kell kidolgoznia a filmművészetnek
ebben a megváltozott kulturális "környezetben", hogy meg tudja valósítani önmaga lehetőségeit? Ez azonban már a további vitákban fog körvonalazódni.
Almási Miklós
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A Balázs Béla Stúdió új filmjei
Fekete vonat
Amikor 1950 nyarán, életkoromat kissé
felkerekítve, magam is ingázó építőipari
munkás lettem - bár néhány hónapra
csak -, és hétfőn hajnalonta együtt zötyögtem a zempléni és szabolcs-szatmári
gyepük munkaerőfölöslegével
a borsodi
iparvidék felé, nem volt nehéz empirikus
megfigyeléseket tennem, hogy erre az ember gyötrő életformára kik kényszerülnek
elsősorban. A kibocsájtó a szülötteit eltartani
képtelen
agrárvidék
volt. De
ezen belül nemcsak a falu, hanem az iparosítatlan régiók kisvárosai is; és az érintett területek lakosai közül külön is hátrányos helyzetben voltak, mert odahaza
csak legutoljára kaptak munkát az osztályidegenek és a cigányok.
Aki most hasonló emlékek terhével nézi
meg Andor Tamás és Schiffer Pál dokumentumfilmjét a hirhedt "fekete vonatról" - amely egyszerre egy létező, Szabolcs és az ország szíve között közlekedő
munkásvonat és egy sokrétű gazdaságitársadalmi jelenség gyakorlati és szociális
szélsőségeinek jelképe -,
az netán így
töpreng: M; változott 1950 óta? Az ingázásról ma is rögtön Szabolcs jut az eszünkbe, de az ottaniak közül - az osztályidegeneket, mondjuk így, "leírtuk" - kü-

lönösen hátrányos helyzetben már csak a
cigányok vannak.
Am ez így nem igaz. Azóta több százezer ember betelepült az ipari központok
lakókörzeteibe, viszont ha nem is ugyanilyen számú, de nem sokkal kevesebb
munkahely "helybe ment", Sőt egyes alföldi részeken, így Szeged környékén ma
az 1950-es évekével éppen ellentétes a
gond: az onnan ingázást oda ingázás váltotta fel. Végeredményben itt most el nem
sorolható bizonyítékok alapján - azt kell
mondani: az ingázás nem ideiglenes, netán a túlfeszített iparosítás okozta rendellenessége volt gazdasági fejlődésünknek,
hanem tartós jelenség, melyhez hasonló
miriden fejlődő ipari országban kialakul.
Csökkenteni lehet és kell persze. A fő
feladat azonban a megkönnyítése, következményeinek enyhítése, jó munkásszállásokkal, jó vonatokkal, szociális kiegészítő
intézkedésekkel.
Alkalmas lehet-e egyáltalán a dokumentumfilm - terjedelmi és más korlátaival
- ilyen súlyos és szerteágazó kérdéskör
érdemi vizsgálatára? És hiba-e, hogy Andor és Schiffer - bár korántsem felfedezőként,
nem előzmények nélkül kezdtek
munkához - a kérdéskörnek csupán néhány elemét idézik fel a néző számára?
Igaz, el tudok képzelni az ingázással
11

(és a cigányok életével) kapcsolatos társadalmi tények szővevényéből,
még a gazdasági vonatkozásokból is sokkal többre
kitérő dokumentumfilmet. De jogosultságát látom az ilyen feldolgozásnak is. Külőnösen azért, mert alkalmas emberi jelenségek intenzívebb ábrázolására, ugyanakkor a film szociográfiai súlyát már
az megadja, hogy napirenden tart valamit, ami a társadalom egy nem csekély kisebbségének mindennapi létform ája, másoktól azonban olyan távoli, mintha
a képet róla nem Szabolcsból, hanem
Nepálból hozta volna az elszánt filmes
expedíció.
A "fekete vonat" együtt hozza Szabolcsból, viszi oda vissza a cigányokat és
a "fehéreket", az "újmagyarokat"
és a
magyarokat.De haza felé tartva sok száz fővárosi és más vállalattól, ahol együtt dolgoztak - többnyire vegyes brigádokban
-, az otthonhoz közeledve arányosan nő
közöttük a távolság. És akkor vannak egymástól a legtávolabb, amikor egyik-másik
barna arcú ernber rászánja magát, hogy
a falujában nézzen munka után.
A film csak kérdez minderről, a vonaton és a családi putrikban : az ingázás miért jeiről, az amúgy is laza családi kötelékeket rontó különélésről, a hetenként utazással töltött órák és a távoli munkahelyeken töltött évek számáról. Halkan,
gyakran sután, a szabolcsi falvak alvégi,
kátyus utcáiban járatlan kíváncsiak hangján kérdez. Mégsem feleslegesen. Annak
a kérdéseit halljuk, akit a meddő morális
felháborodásnál több vezet, de aki a teljes
történeti és gazdasági háttér megértéséig
nem jutott. Akit az eleven társadalmi felelősségérzet
ma kérdezni indít, de remélhető, hogy holnap talán elemzésre, értelmezésre is vállalkozik.

Nászutak
A szociológiai jelenség, amelyet Szomjas
György kamera-hegyre tűzött, elsősorban
komédia tárgyául kínálkozik. Amikor Budapesten autóbaleset áldozata lesz a szép
Antonio, tucatnyi menyasszony sorjázik
elő a belváros dzsungeljéből, vagy inkább
kissé poshadt vízű akváriurriából, és szin12

te összevész a tetem en, a hozzá fűződő
édes reményeken és nászi emlékeken. Az
ügy komikumát csak fokozza, hogya szép
- és szép autójú - Antonio Pestről fényesnek tűnő egzisztenciája mind gyanúsabb : meglehet, hogy ez a nagy vitalitású
dolce fickó odahaza egy niernand volt.
Ezek a lányok, Antonio számlálatlan
menyasszonyai elképesztően szókimondóak, magamutogatók. Exhibicionizmusukat
persze a különlegese alkalom is felerősítette : hogy ha már az olasz házasság kútba esett, Antonio mégis hozott nekik, még
holtában is, valami újat, soha nem próbáltat. Beszélhettek róla és magukról, premier plánban, felvevőgép előtt. S a film
útjai, gondolják ők, még kiszámíthatatlanabbak, mint a házasságé ...
Ám a legtöbbjük magamutogatása az
alapvetően primitív életszemlélet és intellektus jegye. Filmbeli szereplésüknek éppen úgy nem fogták fel a jelentőségét,
lehető következményeit sorsukra, ahogyan
az Antonióval kötött viszonyukról, a remélt házasságról, az olasz feleségek lehetőségeiről és kötelmeiről is csak nevetségesen téves fogalmakat tápláltak.
Szomjas György filmjének nem az az
érdeme, hogya Bella Italia tájékán felcsípett egy morálisan és társadalmilag pikáns témácskát. Hanem az, hogya szép
Antonio és menyasszonya ürügyén igen
jó látleletet ad a köztünk, de nem velünk
élő lányokról. Ne sokat gondoljunk Antonióval! Ezek a lányok, ha nem jönnének
az Antoniók, akkor is megtalálnák, hazai
orvosok, gebinesek vagy tüzelőlehordók
között, pillangó és fagyöngy, csillogó és
élősdi életük perspektíváját. Ám én őket,
ha már Antoniók vannak és jönnek, szavamra mondom, egy percig sem tartanám
itt. Hanem ellátn ám őket útlevéllel: menjenek csak. próbálják meg törvényesen is
odaadni magukat {Alfa) Rómeóiknak.
Kitűnő a Nászutak felépítése. az újabb
és újabb menyasszony-portrék úgy következnek, ahogyan ezek a lányok szót ejtenek egymásról: akinek az egyik lány megemlíti a nevét, az kerül következőül
a
kamera elé. Mert ők, részben legalábbis,
már Antonio életében tudtak egymásról,
a fiú szimultán viszonyairól. Az osztozás

megaláztatását is eltűrték. Persze többnyire hasonlóval viszonozták - hiszen az
Antoniók csapatostól érkeztek ...
A rendező a portrékat, a lányok által
adott önarcképeket hagyja hatni. Minimálisan irányítja az önvallomásokat, legfeljebb néhány "célzott" kérdéssel kommentálva, értelmezve. Mégis, az általánosítható tanulságokban, éppen a jó kérdések
által, messzebbre jut, mint Andor és
Schiffer ; nyílván azért is, mert a Fekete
vonat rendezői bizony számukra idegen
életterepen mozogtak.

Válogatás
Idézzük itt újra, mert ma már nem írhatom, hogy tessék elolvasni a villamosvasúti átszállójegy hátoldalán:
"Érvényes
két díj szabási terület beutazására, egy
órán belül legfeljebb négyszer! átszállással, a felszálló helytől az utazás céljához
vezető legrövidebb útvonalon. Atszállni
keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira,
melynek útvonala az előzően igénybe vett
kocsik útvonalától eltér. Egy utazás során
csak egy Duna-híd és minden útvonal csak
egyszer érinthető. Kerülő utazás és útmegszakí tás tilos!" Az e szöveggel ellátott
bilétát többszázezer
pesti ember kapta
kézhez nap mint nap annak kötelmével.
hogy utazáskor ehhez tartsa magát, büntetés terhe mellett. Sokan soha életükben
nem olvasták el, mások csak akkor, amikor vitájuk támadt a kalauzzal, mondjuk,
két Duna-híd érintése miatt. Örkény Istvánnak egyszer odatévedt a szeme, rácsodálkezott
e hivatalnoki elmeműre. Nem
tett hozzá Semmit, csupán "Mi mindent
kell tudni?" címmel látta el - és ezzel
megszületett az egyik legremekebb "egyperces novella". Melynek hatásosságából
azután az sem vett el sokat, hogy azóta
megszűnt az átszálló, és a mai villamosjegyről már nem kell annyi mindent tudni.
Ime, az alaptípusa annak a műfajnak,
amelynek
filmi megfelelőjével
nálunk
Gazdag Gyula kísérletezett a Hosszú futásodra mindig számíthatunk
készítésekor.
Az utóbbi évek egyik legtöbbet ígérő kísérlete volt ez. És most itt a folytatás.

Egy fővárosi nagyvállalatnál
pang a
KISz-élet. Ma már nemigen lepődünk meg,
ha a KISz-bizottság ekkor megfelelő beatzenekar után néz. No igen - de milyen
is loegyen, de melyik a sok jelentkező közül a megfelelő beatzenekar? Természetesen meg kell hallgatni a számbajöhetőket.
S nemcsak a zenéjüket, hanem a zenészeket magukat is. Mert azon túl, hogy mit
és milyen stílusban játszanak majd, öltözékükkel, hajuk hosszával, várható magatartásukkal is kívánatos előre megismerkedni. Az Illetékes Testület tehát leszögezi a kritériumokat, majd megkezdi a
káderezést. Igyekszik mindent tisztázni,
kezdve a gázsitól egészen addig, hogy
minden zenekari tag csak egy, és lehetőleg állandó "menyasszony" számára kap
a KISz-klubba belépőt...
Mindeközben
semmi kifogása nincsen az Illetékes Testületnek az ellen, hogy - hitük szerint
helyes és példamutató - eljárásuk tanulságul filmre kerüljön ...
A Válogatás, a fenti história ürügyén,
arról szól, hogyan fordulhat visszájára
leghelyesebb szándékunk, indokolt óvatosságunk, alapos megfontoltságunk. Arról, hogy mi történik, amikor valami ből,
amit csak el kell intézni, minden hűhó
nélkül, a Iagtermészetesebb
módon döntést kívánó ügy támad. Arról, amikor
a felelősségérzet fontoskodásba csap át, az
elintézésből "lerendezés" lesz, és a hamis
ügybuzgalom átveszi uralmát.
. Gazdag Gyula egyszerű és hatásos szembesítéssel figyelmeztet a pokoli mechanizmusra - ami nyílván bennünk is ott rejtezik. Igen. Nekem, neked és neki is tükröt kellene tartani időnként, levetíteni a
filmet, visszajátszani a hangszalagot: hogy
észrevegyük, amikor felborul a dolgok józan értékrendje, látszatvilágot lépte tünk
a valódi helyébe; a magatartás pózzá, az
arc, bár élőnek tetszik, maszkká merevül.
Olvassuk csak el még egyszer azt a szöveget a régi átszálló hátoldalán. Aki fogalmazta, nyílván minden szavát meg tudná védeni - az egész együtt mégis kétségbeejtöen
kicsinyes és mulatságos. S ha
- már Örkény felszabadító hatású "egypercese" után - jól elgondolkodunk azon,
mire is szolgált az az átszálló, az egyórás
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időhatáron túl volt-e értelme tovább korlátozni érvényét, és ha volt, akkor nem
szükségszerű-e ez a nyakatekert szabályzat - rengeteget megérthetünk korunk
egyik nagy dilemmájából.
Visszatérve ismét a V álogatás-hoz,az
ilyenfajta művek 'egyik jellemzője: amikor az Illetékes Testület - mármint az
illető üzemi KISz-bizottság - megnézte
a kész filmet, nagyon rendjénvalónak találta a maga szereplését. Igaz, nem volt
jelen közönség, amely nevetésével. felszisszenéseivel és elképedésével ráébreszthette volna őket. .. mire is?
Kezdjük csak előlről. ne hát nem szükséges egy KISz-bizottságnak a legnagyobb
gondot fordítani arra, milyen zenekar játszik majd hétről hétre a szervezetükhöz
tartozó, és az ahhoz odavonzani kívánt
fiataloknak? Nem nyílvánvaló, hogy egy
beatzenekart nemcsak a zenéje jellemzi,
hanem a ruha, de még a fiúk egyéni politikai nézéte
is?
A pokoli éppen ez: hogy az ember számára szinte észrevehetetlen, mikor csúszik
át a szükséges megfontolásból az aggályos
fontolgatásba. Jelen esetben az a helyes
elv, ami szerint a fiatalok mozgalmi élete
nemcsak szemináriumból áll, hanem szórakozásból is, miként fajul odáig, hogy
azonos "mozgalmi" feltételek uralkodnak
el mindenen,
és a látszólag haladó,
sőt avantgarde KISz-bizottság ugyanolyan
mechanizmus szerint ,;szolgáltat" a fiatalok részére szemináriumot és tánczenét.

Krokodil
A kiinduló helyzet kiáltóan más, a fejlemények sok tekintetben kísértetiesen azonosak. Mi a teendő, ha egy pesti polgár
lakásában négy felnőtt krokodilust, öt
csörgőkígyót, valamint több óriáskígyót
tart, mely utóbbiak közül a leghosszabb
négyméteres ? Kétségkívül megvizsgálandó,
hogy polgártársunk e tevékenysége nem
sérti-e a lakótársak nyugalmát és biztonságát, vagy nem kifogásolható-e egyéb
alapos okból?
Szalkai Sándor már a 23 év padláson
készítésekor megmutatta, mit tud kihozni
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egy végletes életsors témájából; elsősorban azért, mert felismerte, hogy ha a
dokumentarista jó hőst talált - hagynia
kell azt beszélni. Amikor a pesti hüllőkedvelő színes napihírként
elébukkanó
ügyét nyomozni kezdte, talán ismét csupán egy olyan különleges figurára számított, amilyen az önmagát 23 évre magánbörtönbe száműző feldebrői férfi, Dorogházi Gyula volt. Ezt a figurát meg is
találta. De ha megmarad az első nyomon:
Boros Antal kenyérgyári
utókalkulátor,
krokodiltulajdonos portréját adja, filmje
csak egy már monomámiává fajult hobby
története lesz; arról szól, hogya krokodil ok
úgy is felfalhatnak valakit, hogy az illetőnek a hajaszála sem görbül meg.
Ám Borosról csak miniportrét kapunk,
a film végén. Szalkai nyilván a körülmények ihletésére, a Válogatás testvérfilmj ét
csinálta meg, amelynek a főszereplője nem
a ritka szenvedély által megszállott polgár, hanem a kerületi tanács szakigazgatási szervének vezetője, aki e szenvedély
társadalmi megítéléséről, s e szenvedély
sűrűn lakott területen levő lakásban üzhetéséről hivatott dönteni, a megfelelő vélemények kikérése után.
Csodálatos a dokumentumfilm hatalma.
Ha jólodafigyelünk
rá, mint a legérzékenyebb titkos műszer, leplezi le a hamisságnak, a mellébeszélésnek, a megtévesztésnek, a rejtett indulatoknak a csíráit is.
Mélypszichológiai esettanulmánynak beillik a filmnek az a néhány métere, amely
megörökítette az első, még szűkebb körű
krokodilügyi tanácskozáson a KÖJÁL képviselőjének köntörfalazó opponálását
és
alig leplezett ellenszenvét.
Amikor pedig - "döntetlen" miatt
újabb, kibővített értekezletre kerül sor,
már a kerületi Népfront égisze alatt mert az ügy valamiként már kinőtt a Hivatal hatásköréből, és a demokratizmus
diktálta szükségnek
látszott
az Össztársadalom bevonása -, ismét azt a rákos
elburjánzást figyelhet jük az arcunkra dermedő mosollyal, amelyet a Válogatás-ból
is ismerünk. Komoly urak, hölgyek és
elvtársak csatlakoznak a döntés előkészítéséhoz az Állatkerttől, az Állatvédő Egyesülettől és a Nőtanácstól, kissé megillető d-

ve a megtiszteltetéstől, amely ilyen horderejű ügyben még az alkalmi tanácsadókra is kisugárzik ...
Atyaisten, mennyi ilyen szertartásunk
van! Mint a bisztróavatás volt Kenderesen, a válogatás Csepelen, a - különben
máig el nem döntött - krokodilus-ügy
megtárgyalása a II. kerületben. .. Menynyi üresjárat és fontoskodás és hipertrófia, mennyi jó szándéktól fűtött ostobaság
és olyan hamis helyzetmegítélés,
amikor
"csak" egyetlen, a bódulatból kizökkentő,
éles kiáltás kellene: "Hohó, emberek! De
hiszen a király - meztelen!"
A szocializmus - majd, ha teljesen felépül - olyan társadalom lesz,amelyben
nemcsak Örkény István nézi meg az átszállójegy hátoldalát.

Az évek során nem volt alkalmam arra,
hogy a Balázs Béla Stúdióban - mondhatnánk: a Főiskola kiegészítő felső tagozatában - készült filmeket sorra lássam. Igy azt sem tudom pontosan megítélni, hogy mi a szerepe ennek a közbülső fokozatnak a főiskolai tanulás és az
önálló alkotás között az egymás nyomában végző rendezőnemzedékek
számára.
De rövid summázattal megpróbálkoznék.
Legrégibb emlékem a stúdió filmjeinek
egy kollekciójáról etűdöket idéz, sok lila
árnyalattal,
az alkotásra
felkészülésnek
abból a korai szakaszból, amikor még
nemigen tudható, hogy a "művész leszek"
célkitűzés puszta akarnokság-e, avagy csak
a tehetség nem talált még rá a saját élményre és mondanívalóra?
Később, és itt már neveket is szívesen
említek, Kósa Ferenc, Sára Sándor, Elek
Judit és mások - a Stúdióban készült filmjeikben, melyeknek legtöbbje művészileg is meglepően érett volt, elsősorban a társadalmi elkötelezettség, avalóságfeltáró
szándék vállalása ragadott meg, ami egybeesett a saját élmények-gondok igen direkt - és ugyanakkor érzelmileg is igen
átfűtött, tehát egyszerre dokumentatív és
személyes h'itelű feldolgozásával. Az
azonban az ő esetükben sem volt egészen
bizonyos, hogy mennyire futja majd az
erőből az első nagyjátékfilmeknél.

Mit mutatnak e két, csak legészen elnagyoltan jelzett hullámhoz mérten a most
látott filmek? Elsősorban is azt, hogy a
társadalmi elkötelezettség és a szociografikus, dokumentatív valóságfeltárás szándéka, ha lehet, még erősebb, vagy talán
helyesebb azt hangsúlyozni:
tudatosabb;
ugyanakkor
a témaválasztás
szélesedik.
Szélesedik mégpedig azért, azáltal is, mert
a kapcsolat kevésbé közvetlen a pályakezdő alkotó saját élete és a téma között.
És így az érzelmivel szemben előtérbe
kerülnek az elemző momentumok; a szenvedelyesség ugyanakkor nem csökken, hanem a szenvedélyes átérzest a szenvedélyes átgondolás helyettesíti.
Nem utolsósorban ezzel kapcsolatos és ez rendkívül fontos fejlemény, mégpedig nemcsak filmesztétikai szempontból
~ annak az új, kritkus-groteszk valóságlátásnak a jelentkezése és újabbáni kiteljesedése,
aminek annyiszor
emlegetett
kezdete a Hosszú futásodra mindig számíthatunk
volt. Kérdés persze, hogy innen hogyan vezet majd út a nyilván mindenki által vágyott nagyfilmhez? És ezt
a hogyant nem annyira művészileg, esztétikailag, dramaturgiailag értem, hanem inkább gyakorlatilag. Keserű orvosság lakozik ugyanis ezekben a filmekben, és a
vígjátékok, "szatírák" eddigi hazai pályafutása mintha azt jelezné, hogy az igazi
éles, érdes' vagy a "kíméletlenül"
groteszk hangvétel jobbára csak marginális
témák esetén kap zöld utat.
Ha az ifjú rendezők sereglését tekintjük, a tegnapi és a mai Balázs Bélásokat
- és persze azt is, mennyi az alkotásra
kész idős és középkorú mester -, alig
akad ma nemzeti filmgyártás, amely a
mienkkel felérő rendező (és operatőr)-bázissal rendelkezik.
Ez - és korántsem csak azok számára,
akik a Gutenberg-galaxis
végéről, a vizuális kultúra és művészetek közelgő hegemóniájáról vízionálnak igen nagy
öröm.
És - a művelődési politika, a kritika,
sőt a nézők számára is - igen nagy felelősség. Persze, az alkotök számára nem
kevésbé.
Lázár István
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Zabriskie Point
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maradok:
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én vagyok
én vagyok

számára

az alany
az ómega

(Babits:

börtön,

és a tárgy,
s az alfa.

A lirikus

epilógja)

Az illúzió is tény (valóság), amíg illúziónak nem bizonyul; erre épült a Nagyítás
főtémája, és mintegy zárótétele lett Antonioni korábbi filmjeinek (a Kaland-tól,
részben már a Kiáltás-tól).
Nem jött előkészítetlenül. Nem volt illogikus végkövétkeztetés a maga álláspontjából, amelyben - s mennyiszer már!
- a tényszerű valóság is illúziónak bizonyult. Főként a mű formai tisztasága,
klasszikus nyugalma volt nyugtalanító; az
él. biztonság és végérvényesség, amely korábbi, sokban romantikus benyomást keltő
filmjeiben nem volt észlelhető. A társtalanság, a magába zártság, az elidegenedés,
Antonieni művészi alkatának e legbensőbb élménye, melynek oly sok variációját
adta, a Nagyítás-ban
bonckés alá került.
Analíziséhez nem volt szükség a hátsó esigalépcsőkre - a képek szimbolikájára, absztrakt gondolatokra, - amelyeken a filmek olykor átszöknek a filozófiába. Talán
csak a különös, nem hétköznapi színek
hajoltak kissé a szimbolika felé. A képek
kiegyensúlyozott
ritmusban, hidegen és
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tárgyszerűen tényeket sorakoztattak fel,
majd foszlottak szét, lettek fokról fokra
illúzióvá szemünk előtt.
De a Nagyítás hőse egy lényeges vonásban már különbözött Antonioni korábbi
hőseitől; ha korlátok közt is, cselekvőképes volt, legalább egyetlen ponton, a gyilkosság homályos tényében bizonyosságot
akart, vallatóra fogta az objektív valóságot. Itt bukott el.
Látszólag maga a cselekvés bontotta
szét összefüggéstelen, zavaros pontokká a
valóságot. A kifelé fordulás tehát illúziókhoz, a befelé fordulás - mint korábban
láttuk az én elidegenedéséhez vezet
Antonioni nem teljesen önkényes, nem
minden tapasztalati élményt nélkülöző világképében.
Ennek a világképnek a központjában az
egyén áll azzal az abszolút igénnyel, hogy
ő minden történés alanya; cselekedetei
úgy feszülnek ki én-je meghosszabbításaiként a külső világban, mint egy háló
finom szálai. E' cselekedetek értelme maga
az alany. Ha valaki más metszi e hálót,
az belefonódik, rabja lesz; egy tőle idegen
alany cselekedeteinek tárgya, eszköze. S
minél homályosabb előtte ennek az alanynak célja, totális értelme, annál mélyebben rágja magát a foglyul esett egyén idegeibe eldolcgiasultságának érzése, őnma-

ga idegensége. A skizofréniáig. Alanyiságának homályosuló tudata végül már csak
mint zavaros vágy, hiány, fuldokló levegőtlenség jelentkezik benne, ő maga egy
dologgal azonosul, amelynek értelme fedve van előtte.
Kénytelen azonosulni. Mert a folyamatnak objektív jelentése van. Az 'egyént:
mind nagyobb, mind absztraktabb cselekvés-struktúrák
integrálják.
Az alanyban
megkezdődik egy betegség-folyamat.
De
a betegség infekciója raj ta kívül van: a
világ (vagy egyszerűbb fogalomként: a
társadalom) mind bonyolultabb
struktúrájában. Az egyén elveszti intim kapcsolatát a világgal (környezetével), egyensúlyuk felbomlik, s ő mindjobban alárendelődik többszörösen is a föléje növő hatalmas struktúráknak;
mint az "egyszerű"
ivarsejt, melyet bonyolult organizmus-őri-

ások integráltak; vagy mint az izomsejt,
mely még mindig az összehúzódás-tágulás ősi formájában végzi a mozgást, de
már egy monstrum csontrendszer emelőszerkezetének szolgálatában.
Hol látható ez, kérdezhetné valaki, milyen "ismeretlen"
Antonioni-filmekben?
Hol fogalmazza meg ezt az embert foglyulejtő
tárgyi világot; ezt a saját gravitációjú társadalmi mechanizmust, amely
az alanyi lét szükülő terét s vele az én-t
elkerülhetetlenül
szívja magába? Közvetlenül sehol, természetesen, sem fogalmilag, sem kép ileg, mi sem áll távolabb Antonionitól. De a képek gondolati és élmény-hátteréből
félreérthetetlenül
bontakozik ki ez. Antonieni alakjainak félálomszerű közönye önmaguk iránt, mely olyannyira jellemző pszichológiáj ukra, szituációik mind erősebb homálya, növekvő
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üressége, az élet lelassulása körülöttük, az
érzelmek merevsége - másból, mint e háttérből - aligha nyerne filozófiai értelmet.
De a fenti - szavakkal nehezen körülírható - sematikusan felrajzolt képből is
kitűnhet, hol kapcsolódik szervesen Anto-
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nioni lét-élménye a kor és a mai ember
reális problernatikájához. Az alanyiságától
megfosztott én fojtó légköréből, fenyegető
közönyéből, tanácstalanságából nőtt ki Antonioni műveinek összefüggő rendszere. A
Vörös sivatag-ig e folyamat egyéni variációit ábrázolta szenvedély nélkül, tényszerűen, nem keresve választ rá. Új mozzanat a Vörös sivatag-ban tűnt fel: itt az
én "társadalmi
betegsége" az alanyban
magában, szubjektíve is jelen van. A film
éppen a közös gyökerüket próbálja kitapintani, de egészében .nem több megint
csak, mint az ismert jelenségek, tünetek
regisztrálása.
. A Nagyítás viszont, ezt követőleg. már
nemcsak átfogóbb, plasztikusabb
képét
nyújtja az alapélménynek. de a probléma
is más súlypontot kap, a bizonyosságkeresést, a cselekvést. Igaz, hogy ez a cse-

1.

lekvés a film magányos hősét még önmaga
csapdájába ejti, a "koppenhágai iskola"
öreg tétele szerin t: a valóság is csak az
ő arcának tükörképe. Másrészt, éppen a
cselekvés problémája új, kibontható témát is jelentett Antonioni számára.

Erre kínálkozott Amerika. Pontosabban :
az a többé-kevésbé szervezetlen, spontán
mozgalom, az egyes alanyokhoz kötött
cselekvési láz, tiltakozó akciók sora az integráló társadalmi strukturával
szemben,
ami évek óta az ifjúság körében megnyilvánul. Sokan számon kérték a Zabriskie
Point-tól a mai Amerika teljes és hiteles
képét. Úgy vélték, hogy távolról sem anynyira "amerikai", mint amennyire "angol" volt a Nagyítás. Felhozták ellene,
hogy Amerika csak mint édeskés reklámtáblákkal teletűzdelt háttér jelenik meg a
filmben. Ő is csak addig a banális Amerika-képig jut, amelyen a rendíthetetlen
"keep smiling" üzleti törvénye s a fagylalt-rózsaszín
nyárspolgári
ízléstelenség
uralkodik. És ez bizonyos szempontból
igaz is.
Antoníoni problematikája felől azonban

mindez esetlegesség, Joehetett volna teljesebb a kép, a külsőségesség jegyeit minden bizonnyal akkor is magán visel te
volna. Amit ő filmje hősétől és a "campus" lázadó fiataljaitól vár, az a cselekvés-probléma megoldása. Mégpedig a spontán, az egyént dologiságából kioldó, újra
alannyá formáló tett ésa többé-kevésbé
objektívvé váló társadalmi cselekvés lehetséges összhangja. Antonioni világképében: az alanyi és a tárgyi (vagy eszközbeli)
lét végre megnyugtató harmóniája. Az
ómega és az alfa ...
Fölösleges itt részletesebben elemezni
az egymástól elkülönülő kétféle magatartást. Elég csak a figyelmet felhívni arra,
hogy Antonioni következetesen és élesen
megkülönbözteti e két magatartást, mind
karakterekben, mind külső megjelenésben.
A "Napos Homok"energikus
vezérigazgatójától a repülőtér fehér rendőréig, sőt,
;l velük tartó négerig, a hatalmas társadalmi struktúrába
integráltak
minden
gesztusán, szaván átüt a kényszerítően
működő mechanizmus hidegsége; precizek és céltudatosak, de ez nem belőlük
fakad, hanemeszköz-Iétűkből,
amelyet
különböző szinten a struktúrában nyertek.
Velük szemben a "campus" fiataljai a merőalanyiság, strukurálatlanság. Antonioni
óvakodik attól is, hogy valamiféle állandóbb
szervezettségüknek még a látszatát iskeltse.
A film hosszúra nyúló, dokumentatív jellegű expozíciójában a diákok vitája, érzelmi
színezete, akarata, nyilván nem szándéktalanul, az anarchia képét mutatja. Mark vállalkozásaa tettre, a písztolyvásárlás, majd
megjelenése az egyetemi tűnbetésen
éppoly izolált marad, mint társai egyéni vagy
csoportos tűntetése. Hic Rhodus hic salta.
Mert az itt felmerülő kérdés ez: hogyan
és mennyire lehet (vagy kell) a társadalmi cselekvésnek struktúrát, szervezettséget adni, hogy alanyi kapcsolata az egyénnel megmaradjon, ne degradálj a tárggyá,
puszta eszközzé? Mark egy pillanattal később rántja elő pisztolyát, mint ahogy az
egyik rendőrt az egyetem előtt valaki lelövi. Ez a pillimatnyi késedelem időt adott
Antonioninak a megfontolásra. S a kérdés
többé nem merül fel ilyen nyersen. Mark
hátrálni kezd, s egyre távolodik tőle.

Mindez a Zabriskie Point egyharmadában történik.
É's Antonioni fokozatosan átvált félig
reálisra, félig-meddig mégiscsak parabolikus, szimbolikus jelentésűnek vehető képsorokra. Hatásosan, művészi gonddal dolgozza ki ezeket .a jeleneteket. oriasi szabad tért nyit előttünk, miénk a horizont
egy könnyű madárként szálló repülőgépről, s lentről, a beláthatatlan országúton,
egyautóból.
És észrevétlenül, mintha a
megkezdett dráma folytatása volna, a
spontán társadalmi cselekvés problémáját
a szexuális cselekvés szabadságának "forradalmi" kérdésére cseréli fel. De hogy
egészen pontosan fogalmazzuk meg hiányérzetűnket e tekintetben: nem az annyit
hangoztatott szexuálforradalomról van itt
szó, csupán artisztikus jelképéről. Egy
örömtelen Dionüszosz-ünnepről. A mindent
feledtető mámor helyett perverziókról,
égő homokba fulladt meztelenségről.
Mindaz, ami a film első harmadában
történt, a véres rendőrattakig, Mark szökéséig, tulajdonképpen idegen Antonionitól. Nem azért, mert Amerika idegen neki.
A cselekvés, a sűrű társadalmi közeg, az
indulatoknak,
a szenvedélyeknek
nyers
összeütközése idegen a számára. Nem hisz
abban, hogy a banalitáson túlmenően e
cselekvésnek mélyebb értelme van. Érezni
a megkönnyebbülését, amikor az elkötött
légikocsi, a Lilly 7 Markkal a magasba
emelkedik. Mert odafönt csönd van, a
lenti sivatagban is csönd van, a végtelen
kaliforniai táj és a végtelen ég; magá-i ,
nyosság, ahova a hős - aki a társadalIl)i_.~
cselekvés próbájára
született siet~,:':
visszatalál. Hamlet, aki a végkifejletbéi)
elfelej tette kirán tani kardj át.
._.,
A filmnek 'ezt a második tételét Mark)
és Daria - a technikai civilizáció Rómeó
és Júliája - "erkély-jelenete", a repülőgép és az autó kergetőzése vezeti be. E gyermekded játék könnyedségével. különös lírájával csal be Antonieni észrevétlenül
mind mélyebbre a sivatagba. E játék folyamatát két vagy három zsánerkép - az
üres söntés, az öreg cowboy, a lelkibeteg
gyerekek csoportja - vágja át, mindegyik
visszautal arra a társadalomra,
melyet
madártávlatban magunk mögött hagytunk,
l'

de funkciója a filmben éppen az ellenkezője: át fog emelni minket a realitásból
a jelképiségbe. De annyira mégsem, hogy
egyértelművé tegye számunkra a víziók
jelentését. Mark és Daria szerelmi mámo20

rából testet öltött nieztelen szatírok és
vad bacchánsnők, a "merész" szexuális
csoport jelenetek, abban a gondosan artisztikus elrendezettségben. ahogya Zabriskie
Point mélyét benépesítik, nem szabadí-

tanak föl az alól a kínos érzés alól, hogy
Antonioninak itt fontosabb volt a csoportmozgás harmóniája, az elrendezett képek
nyugodt ritmusa, mint tartalom szerinti
jelentése, a szenvedély, a vad mámor.

Mert ha nem volna .az a kellemetlen
érzésünk, hogy illetéktelenül perverz jelenetekre leselkedünk; ha Dionüszosz thirszusszal fedíszíbett csapatának számunkra
is volna tüze; valóban feltámadna a mí21

tosz, és Dionüszosz azt jelenttené, amit Antonioni mondani akart mindezzel:
az egzisztencia diadalát,az
anarchia
tökélyét,
az egyedül boldogító vak szenvedély
istenét. S ekkor Mark menekülése
saját
szubjektumába
hiteles válasz lenne mindarra, amit maga mögött hagyott, s ami a
nézőben kérdésként
függőben maradt; fonák győzelem,
de valamilyen
győzelem.
De így ha valamit jelent, csak azt, hogy
ez a megoldás is idegen Antonioni intellektusától.
Mark meg fog halni logikus
következményként,
mint passzív áldozat,
cselekvés nélkül. Szerepe, mely a társadalmi cselekvés problémájának
megoldását
igérte Antonioni számára, korábban
meghalt a Zabriskie Point mélyén.
Már csak a további események
regisztrálása marad. De még előbb egy kis játék:
át kell festeni a Lilly 7 ordináré
rózsa- színét szörnyszerű popartosra; Mark láza-
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dásának nemcsak határa, lényege is. A repülőtéri tragédia, Mark halálának jelenete
szűkszavú, pontos és szenvedélytelen.
Itt
megint a félelmetes
társadalmi
struktúra
jut cselekvéshez; a film visszatér a szigorú
dokumentatív-realista
stílushoz.
De nem
tér vissza az eredeti problemához.
Mert
akkor meg kellene újra jelenniök az expozíció s az első tétel kulcsfiguráinak,
s nyilvánvaló lenne, hogy kirándulásunk
a Zabriskie Pointre kerülő volt. Vissza kellene
térnünk ahhoz a pillanathoz, melyet Mark
elszalasztott,
s melyben Antonioninak
újra kétségel
támadtak a cselekvés értelmét
illetően.
Könnyebb, ha Daria fejezi be a filmet,
mert őt a tiszta alanyiság,
a szerelem
kötelezte el a lázadáshoz, a "campus" világához. De nem kisebb a kötöttsége a társadalmi struktúrához
sem, tárgyi létével
van hozzákötve.
Föl fog lázadni ellene,

de megint jelképesen, egy vízióban. A "Napos Homok" üdülőjének képzeletbeli robbanása jelképesen is kettős értelmű. Jelenti az alany lázadásának hatástalanságát
él. "kinti"
világgal szemben; Antonioni felfogásában: az alanyi és tárgyi lét örök kibékíthetetlenségét,
a cselekvés remény telenségét; és jeleriti az egyéri fölé nőtt társadalmi struktúrák
veszélyességét,
melyek elvesztve kapcsolatukat
az emberrel - saját törvényeik szerint pusztulásuk felé rohannak. Hogy ennek a pusztulásnak él. képe Antonioni víziój ában megint inkább túlságosan művészkedő, gondosan felépített látvány, mint riasztó Iélelmetesség; a kaleidoszkop kápráztató színeiben szétrobbanó frizsider ek, bútorok,
matracok, ruhák lassított kozmikus kavargása inkább eltávolít a sejtetett jövendő
drámától,
mint reális veszélyét jelzi, az itt csak másodrendű kérdés. Művé-

szileg, kétségtelenül, talán az egyik legszebben megkomponált képsor mind mozgásban, mind színeiben, s nem utolsósorban a modern civilizációnak azokat a gondosan megválasztott luxus tárgyait illetően
is, melyeket éppen tragikum nélküli széthullásukemel
túl az önkényes vízión egy
hidegségben is megkap ó szimbólumba.
A lényeges azonban mégis csak Antonioni mind jobban felszínre törő belső konfliktusa marad, a cselekvés gondolatának
Iölmerülése, a megoldás keresése. Oszinte
és nyílt állásfoglalása a "campusok" lázadó fiataljai mellett azonban egyelőre
nem több, mint az elidegenedett társadalomtól való félelmének fonákja. Ezért jut
el filmjében a Nagyítás konklúzíójának
fordított j áig : a tény is illúzió mindaddig,
míg ténynek nem bizonyul.
De ez ugyanaz a kör. ha most az ellenkező irányban futotta is be.
Hegedűs Zolt6"
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A MANIPULÁCiÓ

APPARÁTUSA

Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében
Elia Petri filmje keserű analízis és felháborodott diagnózis s ernellett a szó
pusztán pszichológiai vagy inkább pszichiátriai értelmében is meghökkentően pontos látlelet. Hőse, a "doktor úr" - a gyilkossági csoport vezetője, aki a legbrutálisabb kéjgyílkoságot
követi el a film elején - tulajdonképpen s egy bizonyos ideig
egy thriller főszereplőjeként is szemlélhető:
a színes atelier-felvételek, a beállítások kegyetlen naturalizmusa akár egy konzumcélok kiszolgálására forgatott, a kegyetlenség es szex diva thullámában sodródó rendező munkája is lehetne. Amint a gyilkos
közömbös arccal, inkább fáradtelég,edet~
lenséggel, semmint idegesen - fürdölepedőben 'elnyúlik a heverőn, és jeges tekintetét még egyszer végighordozza mozdulatlanná dermedt áldozatán majd
amint ideges dobolással várja a telefonösszeköttetést jelző búgó hangot, hogy a
rendőrségen feljelentse az ismeretlen tettest, hogy azután, egy olyan helyzetben,
amikor egy "átlagos" gyilkos már - borzadva a kővetkezményektől - pánikhangulatban menekülni készülne, még nyugodtan elkortyolgasson egy száraz Martinit az áldozat hűtőszekrényéből - mondom, mindez még csak szabályos "késleltető effektus" is lehetne egy szabályos
krírniben.

De az indítás néhány kommerciálisnak
tűnő, csalóka pillanata után kibontakozik
a céltudatosan felépített, részleteiben sokszor nagyszerűen megoldott alkotói szándék. Eza
film a thriller,a
szex és a
krimi álarcában a leghatározottabb és legkeményebb hangon politizáló olasz mű,
amely az utóbbi időkben a magyar mozikban nagyközönségünk elé került.
Az olasz belpolitikai fejlődés vázlatos
ismerete elengedhetetlen a film igazi indítékainak, jelentésrendszerének
feltárásához es megértéséhez. A Di Lorenzo
tábornok nevéhez fűződő, emlékezetes
szélsőjobboldali, csendőrtiszti puccskísérletannak idején csak egyik, bár látványos
jelzése volt a fenyegető jobboldali előretörési kísérleteknek. Itáliában a szélsőjobb
azóta sem hagyott fel a "görög típusú'
katonai hatalomátvételi kísérletek folytonos megismétlésével. A harc többnyire a
kulisszák mögött, a tábornoki és rendőrfőkapitányi magán-irodák párnázott ajtói
mögött zajlik, s a baloldal, a parlamentben
és a sajtóban nem szűnik meg figyelmeztetni az országot a demokratikus polgári szabadságjogokat is fenyegető veszélyre.
Az egész kérdéscsoport kulcsa, hogy a
nagytőke, s a szolgálatában álló, színre
többnyire "csak" kereszténydemokrata erő-

I

szakszervek, főként a rendőrség, csendőrség és hadsereg rossz szerarnel nézi a baloldal, a kommunista párt többéves, állandóan fokozódó előretörését. Amint kézzelfogható közelségbe kerül a baloldal egysége, azonnal fenyeget a katonaí.a NATOsegítséggel kivitelezett, jobboldali katonai
puccs lehetősége is.
Mindez ott, a helyszínén
tökéletesen
köztudott és a napi élet állandó realitásaként kezelt politikai tény. A művészet,
amely aktívan akarja tükrözni ezt a valóságot, magyarázat nélkül indul ki ezekből
a tényekből. Elio Petri filmje az olasz valóság egyik legfontosabb aspektusát ragadta ki és mutatta fel: az államhatalom
gépezetének egyre teljesebb, egyre ellen-

őrizhetetlenebb, egyre. átfogóbb és egyre
nyíltabban terrorisztikus hatalmát.
Azzal, hogy a film egy látszólag extrém
(kéjgyilkossági) történetet használ mondanivalójának kifejtésére, nem csökkenti ítéletének átfogó érvényét, leleplező és agitatív erejét. Ellenkezőleg: ez a látszólag
extrém történet széles kitekintést tesz lehetövé. Bemutatja a gyilkost, akit épp
tettének elkövetése napján neveznek ki
gyilkossági csoportvezetőből a politikai
osztály élére.
Bemutatja, mit tesz, mit tehet a maga
védelmére egy "hatalmas ember" - és
bemutatja, mennyire nem is kellene semmit sem tennie - hiszen állása, társadalmi rangja s a velejáró hatalom már az
25
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esetleges gyanú megszületésének pillanatában bárki számára lehetetlenné, "egészségtelenné" tenné a gyanúnak még hangos megfogalmazását is ...
Persze ez az a pontja a gondolatmenet28

nek, ahol vitának van helye: reális-e az
a felfogás, hogy egy fasizálódó államhatalom felső képviselői védik és megbocsá t j átk az ilyenfaj ta, presztizsron tó "félreplését" a kéjgyilkosságot. No nem

mintha erkölcsi szempontokat tételeznénk
fel az illetékesekeljárásának
motiválásaképpen. Pusztán a politikusi "államrezón" ismert gondolati pályáit végigjárva, elképzelhető lenne, hogy inkább
"feláldozzák" a hibát elkövető, rakoncátlan kopót.
Elképzelhető lenne de a feltételes
mód használata azért igen indokolt, mert
a gyakorlat a híres Montesi-gyilkosságtól
(Attilio Piccioli akkori külügyminiszter
fia volt erősen "belekeveredve")
egészen a közelmúltig, a Mattei-gyilkosságig
és a milánói rendőrkapi tányság épületénekemeleti ablakából "kizuhant" és szörnyethalt baloldali tüntetőkig (idén áprilisban történt a dolog) igencsak Elio Petri
koncepcióját igazolja. Hogy tudniillik az
államhatalom, a "demokratikus intézmények alkotmányos őrzőj e" igen gyakran
dönt úgy, hogy nem kell adni a látszatra
sem, s hogy megengedheti magának a
közvélemény teljes negligálását, elvégre
szilárdan kézben tartja a hatalmat.
A hatalmat, amely Elia Petri filmjének
tuljdonképpen legfőbb témája. A film ennek a hatalomnak kóros túlburjánzásáról
szól. A hatalomról, amely a maga vésztjósló és mindenhatóvá növekvő, mindent
átfogó technikai apparátusával, lehallgatóés spiclirendszerével. kihallgatási rnódszereivel és korlátlan prekoncepciós lehetőségeivel már-már biblikus rémmé hízik a
modern imperializmus világában. A hatalomról, amely pöffeszkedő, magabiztos,
a legféktelenebb túlkapásokra is hajlamos,
s 'amely mégis, mégis - milyen furcsák
a történelem és a vele összefüggő társadalom-lélektan útjai - mégis milyen sebezhető .. '.
Mert ez a hatalom végül is detenzivában van. Öntelt, hányaveti masírozása a
korlátlan uralkodás felé pusztán csalóka.
látszat. Remekül érezteti ezt Petri filmje
is: a rendőrkapitányságról
induló riadóautók, majd a tüntetők által szinte közrefogott . épület képei ezt az érzetet keltik.
Sebezhető ez a hatalom tulajdonképpen,
a történelmi perspektívában : kiszolgáltatott.
Talán ezért is folyamodik - egyes kép-

viseléhnek magánéletében is meg politikaitársadalmi értelemben is - egyre gyakrabban a pszichiátria fogalomkörébe tartozó módszerekhez. A Vizsgálat egy minden gyanún felülálló polgár ügyében erről a szinte kétségbeesett defenzíváról s ugyanakkor e defenzíva reménytelenségéről - fest igaz és lebilincselően érdekes képet.
Különösen maradandó élményt jelent az
elnyomó apparátus modern szervezettségének, technikai lehetőségeinek és eszközeinek szinte dokumentumfilmbe illően pontos, szakszerü ábrázolása. Mindannyian ismerjük a telefon-lehallgatások, rendőrségi
kihallgatások, figyelések és álcázásokezernyi kommersz bűnügyi történetben lefestett folyamatait. De mindenütt inkább
a "kitalált"
történet rnesetartozékainak
éreztük őket, mint - ebbena
filmben.
Itt mindez ijesztően reális és tökéletesen
valóságos - mert szervesen beágyazódik
az egyént puszta számmá, kontrollálandó
objektummá lefokozó politikai és társadalmi viszonyok analitikus megközelí tésű
rajzába. A rendőrségi telefon-lehallgatóterem képe, amelyben magnóra veszik az
összes "gyanúsak" összes beszélgetéseit a riadókészültség és a rohamrendőrség bevetésének technikai részletei vagy a kihallgatások módszerei persze önmagukban
is információs értéket jelentenek. Egyúttal azoriban (egyebek között például egy
ijedt utcai öreg járókelő epizódfigurájában, aki rémült értetlenségében többé nem
hajlandó "felismerni" a nagyhatalmú rendőrtisztet) pszichológiai ábrázolásával
is kitűnő teljesítményt képvisel. Remekül
érezteti ugyanis - a film egésze, de néhány részlete külön-külön is -, hogy miként válik az individuum számára az
egész szisztéma, amely "felül", a résztvevők szemében logikus és érthető "játszma" - teljesen elvont, minden felfogható
logika nélküli cselekménysorrá, sorscsapássá, amelyet aki csak teheti, jobb; ha
messze elkerül.
A terror szervezetének anatómiája és
őrülete mellett ez is a filmben van, an':"
nak egyik réteget jelenti. Egyebek között
ezért is emlékezetes Elio Petri alkotása.
GeSlti P61
,
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JEANNE D'ARC A SIKER ÚTVESZTÖIBEN
Kezdet
Gleb Panfilov, A tűzön nincs átkelés kitűnő rendezője beleszeretett első filmjének hősnőjébe.
Ai eset nem magánügy. Ebből a szemérmes elragadtatásból, felfedezésből és gyengédségből született a Kezdet című film.
A forgatókönyv ismét Panfilov és
Gabrilovics
közös munkája - alap szüzséjében alig különbözik a legbanálisabb csúnyálány-történetektől.
A gyenge Andrjusa
"nyugtalan szívvel" megsajnálja a magányos Pását, és egy megfáradt házasságból rövid időre átsétál a lány életébe, majd annak révült szerelméből viszszatér a családjához. Pása szenved, csalódik, de kis életének megpróbáltatásai ból
sikerül
megteremtenie
a mozivasznon
Jeanne d'Arc nagy megpróbáltatásainak
művészi csodáját, és az elhagyott lány végül sokezer néző ünnepi tapsviharában sír
örömkönnyeket a fényes premiermozi színpadán. A történet mélyebb mondanivalója
sem először fogalmazódik meg filmen: a
köznapi élet bátorsága, a mindennapos
kockázatvállalás, hűség, tisztaság ésa történelem népi hőseinek helytállása - rokon egymással; mindkettő az erős lélek
forrásából
fakad, s csupán a próbatétel
körülményei különbözőek. A Kezdet valószínűleg egységesebb, de mindenképpen
's~okványosabb film lenne, ha a forgató-

könyvírók "profi" -módon végigpergetik a
csúnyalány szentimentális történetét. vagy
ha szigorúa n, didaktikusan, jelenetről jelenetre ragaszkodnak a Jeanne-Pása jelképben foglalt mondanivaló logikájához.
Csakhogy ez a film Inna Csurikovának
íródott. Pontosabban : Csurikovára épült.
A már nem kezdő színésznőre, aki a
Moszkvai Gyermekszínházban évek óta sikeresen alakította a különböző mesejátékok boszorkányait és manóit, aki több
jelentéktelen
filmvígjátékban
játszotta a
fiatal munkás vagy traktorista szép szerelmcsének jópofácska barátnőjét, Csurikovára, aki az előző Panfilov műben, első
igazi főszerepében felejthetetlenül megformálta már a szovjet történelem egyik
Szent Johannáját.
A Kezdet mindezeket az életrajzi "adatokat" felidézi. Alkalmunk van megismerni a Gyermekszínház elragadóan temperamentumos bohóc-boszorkányát,
idézőjelben viszontlátjuk a szép lányoknak tercelő, együgyű zenés-vígjáték-barátnőt,
és
ugyanúgy
megcsodálhatjuk
a halálban
megszépülő hőst - ezúttal a roueni máglyán -, mint A tűzön nincs átkelés utolsó
jelenetében. Sőt, feltételezhetjük
azt is,
hogya benfenntes számára a filmkészítés
őszinte atelier-humorában,
drámájában, a
szerepformálás kínjait ábrázoló képsorok-

'ban is tellelhető 'a rendkívüli
tehetségű,
önmagával szemben görcsösen igényes színésznő egykori valóságos,
"megtörtén t"
gyötrődése az első főszerepben.
Eza személyhez kötöttség olykor kitérőkre csábítja a forgatókönyv
íróját-rendezőjét, lazává, "álmodozóvá" teszi a film
szerkezetét.
Cserébe olyasmit nyer Panfilov,
ami.
sokkal több Pása érzelmes történeténél,
több, mint alkalom 'egy jelen tős alakításra,
- valamit, amitől a Kezdet szépemIékké
és újragondolnivalóvá
lesz, a karrierről
szóló mese - közérdekűen
mai filmmé.
Drámát.
Csurikova ugyanis nemcsak kiváló színész. Alkata, egyénisége drámaibb dráma,
mélyebb és bonyolultabb,
mint a filmbeli
Pásáé, vagy a filmben forgatott film jelkép-J ohannáj áé.

Hátrányos helyzetű lányok
Ha a nőknek a társadalomban,
munkában,
családban betöltött szerep ét vizsgáljuk,a
női egyenjogúság
összehasonlítási
alapja
az azonos társadalmi
osztályhoz tartozó,
azonos foglalkozású,
hasonló családi kötöttségű férfi helyzete.
A Kezdet-ben lappangó dráma egy másfajta emancipációs regényről szól: a magányos, nem szép és mégis nőies nő törekvéséről, aki boldogság-igényével
és egzisztenciális igényével a szép és vonzó nőkkel
kíván egyenjogú lenni.
Csurikova a "hátrányos
helyzetű"
lányok képviselője, mindkét filmjében "róluk szól". (A típus látszólag csak a lélektan fogalomkörébe
tartozik, holott világszerte társadalmi problémaként
is jelentkezik, Panfilov is arra tesz kísérletet, hogy
úgy ábrázolja.)
. Csurikova azt a lányt állítja elénk, aki
l1em-szép voltában nehezebben kap tisztviselői, titkárnői állást. Aki esetlenségében nem tudja maga felé fordítani az is'kolai felvételin (vagy éppen a filmgyári
statiszta-válogatáson)
a bizottság jóindulatát. A lányt, -akinek a függetlenség teher,
mert társra és szerelemre és anyaságrá
vágyik, aki nehezen talál élettárs at, s ha

igen: hálával fogadja, hogy egy férfi kiválasztotta,
s akinek megcsalatását
nem
csupán környezete, ő maga is természetes
következményként
veszi tudomásul.
Tehát mégis a "csúnya lány"-ról
van
szó? Nem. Ennek a valóságos és művészi
hittel megrajzolt
típusnak
semmi köze
nincs az édes-bús mozitörténetek és a konvencionális
bohózatok kétbalkezes,
szikkadt, szemüveges csúfságaihoz, a "kaktusz
virágaihoz".
(El is kedvetlenít,
amikor a
film egy-egy helyzete, mint például az
asztal alatt való kergetőzés a megőrzésre
kapott gyerekkel a szerelmespárnak
kölcsönbeadott lakásban, vagyafilmesekkelvaló vadmacska-kergetőzés
a vonaton visszalép a csúnyalány-történetek
sablonjaihoz.)
Csurikova "hátrányos
helyzetű" leánya
se nem csúnya, se nem bűn tuda tos, nem
is aszexuális,
Kicsattanóan
egészséges,
vérbő, derűs, formás testű nő. Rokonszenves és mégis szánanadó emberke, talán
csak egy kicsit elrajzolt a szája, csak egy
kicsit teszi nevetségessé egy szamölcs, csak
a ruháját nem tudja kiválasztani
és viselni, a haja nőtt úgy, hogy soha nincs
jó frizurája, akit tehát nem bámulnak meg,
mint madárijesztőt,
de akivel talán még
ennél is rosszabb történik:
nem veszik
észre. Ezeknek a "hátrányos
helyzetű"
lányoknak a szocialista társadalomban
lehet megbecsült
munkájuk
és lehetnek
őszinte barátaik és barátnőik, találkozhatnak a nagyebetűs
Sikerrel
is, mint a
Kezdet hősnője a rózsaszínű mozi-ha pp yendben, de az életük nem teljes szerelem
nélkül. És harcolnak a szerelemért,
néha
clszántan, mint Pása, többnyire pedig önmaguk bőréből is kibújni igyekezvén, hogy
végül vagy győzzenek, vagy belecsontosodjanak egy idegen bőrbe - a magányos
nő, az elhagyott asszony vénlány-bőrébe.
Ez ellen tiltakozik a színésznő ironikusan őszinte, nem magát sajnáltató, éppen
ezért megrendítő alakítása, ha úgy tetszik:
vallomása.

Jeanne és Pása
Inna Csurikova ezt "hozza" többletként a
Kezdet-hez.
Közben azonban az okos és

érzékeny színésznő árnyaltan és alkalmazkodóan eljátssza a két szerepet, aPásáét
és a hamis perbe fogott domrémy-i parasztlányét. A többszörösen leribancozott tiszta
és elszárit embert, meg a koholt vádakkal máglyára hurcolt népvezért. A kétarcú hősnőt, akit Parifilov teremtett.
A rendező ezúttal is bizonyítja, hogy
nagyszerű ismerője a hatásoknak, a képi
hangsúlyoknak, az apró, jellemző mozzanatok kinagyításának.
Különös módon,
mintha Jeanne története izgatná jobban
képzeletét, a kiragadott Szent Johannarészletek, az aláírás-jelenet, a szélben való pompás vonulás, az inkvizíció mechanizmusának arcokban, gesztusokban való
megragadása azt sejteti, hogy ha a hétköznapok hősiessége és a történelmi szenvédés
elvben rokonítható is, a rendező
számára nem közömbös a tét, vonzóbb
a "veszély-helyzet".
Bizonyosra veszem,
hogy Panfilov egyszer még megcsinálja
a maga nagy Johanna-filmjét.
Pása alakjában a színésziönirónia
a
rendezői ábrázolás szelíd gunyorosságával
társul. Néhány életes szituációban Panfilov megmosolyogja a szovjet fiatalokban

is fellelhető elavult ízlést, a közhely-érzelmeket és - rendkívül mulatságosana giccs-filmek hatását. Ilyen giccs-fricskázó jelenet például,amikor
Pá sa duettet
énekel a szeretett, jelentéktelen Andrjusával. Csurikova itt idézőjelbe teszi az átszellemültséget,
'a "hátrányos
helyzetű
lány"-ban mosi nincs semmi, amitől összefacsarodhatna az ember szíve, ebben a
kettősben a színésznő vállalja amentség
nélküli nevetségességet, egyenesen 'elutasít mindenfaj ta együttérzést. De itt is
érti Pását. Panfilov viszont néhol túlságosan is távolról mosolyogj a meg hőseit.
A padon szipogó Andrjusa mellett akár Gál
Franciska is ülhetne egy néhai bécsi filmvígjátékban. Ilyenkor a rendező pazarol
Csurikovával. Annál őszintébb és invenciózusabb Panfilov abban a képsorban,
melyet furcsa módon az ember a film végének érez, a filmgyári irodán, az ott
zajló "virbliben" lejátszódó valódi drámában, ahol Pásával közlik: típusnak kellett, nem színésznőnek. Ennek a helyzetnek tragikum a, Csurikova csendes kis
mártírhalála a titkárnő előtt még a nagyszerűen megoldott máglya-jelenet lángjai-

nál is magasabbra csap, megrendítően szól
a kiszolgáltatottság
s a tehetetlenség kínjáról.
Aztán feloldódik a feszültség. A pezsgős hazatérés, de még inkább a premier
ünnepi jelenetében a rendező maga is közel jár azokhoz a kedves, érzelgős filmekhez, melyeket előbb kigúnyolt.
Vajon a boldog vég elvárásának tett
engedménynek köszönheti a Kezdet rendkívüli sikerét a Szovjetunióban? Nem hiszem. S ha igen, akkor sem elsősorban
ennek.

A Kezdet igazsága
Jevgenyij Jevtusenko lelkes cikkben üdvözölte Panfilov és Csurikova filmjét. Lelkesedése nem a történetnek, nemcsak a
színésznő zsenialitásának és a rendező tehetségének szólt, hanem az igazsághoz va-

ló hűségnek, annak a hitvallásnak, .amely
átsüt a lazán szőtt mesén és felfokozza
a Kezdet hatását.
Budapesten rosszkor mutatták be a filmet, a májusi nyárban. A premiermoziból
rövid idő múltán eltűnt, s mire az igaz,
mai művészfilmekre kívánesi
közönség a
kritikák nyomán felfigyelt rá, már valahol Csillaghegyen
játszották.
Jómagam
egy rosszul szellőztetett, szomorú kismoziba mentem utána, hogy az első, moszkvai találkozás után viszontlássam a szinkronizált
verziót (Töröesik Mari jeles
"hangalakításával").
Hétköznap
délután
alig negyvenen ültünk a kényelmetlen nézőtéren. A gyér közönség zöme: fiatalok,
egyetemisták. És a film végén felcsattant
a taps. Valamiképpen negyvenszer egyszemélyes taps volt ez, amely ugyancsak a
Kezdet mélyrétegeiben
meghúzódó általános és aktuális igazságnak szólt.
Mert a hétköznapi Pása és a történelmi
Jeanne "bukása" a néző számára egyaránt
győztes - és nem boldog! - vég. A lány,
akit rossz hatalmak manipulációja a csőcselék viháncolás a közepette vet a máglyára, aki a lángok közt, szégyensüveggel
a fején melléhez szorítja a keresztet, elnémítja a vihogást, az igazsághoz és hitéhez való megpróbált hűségével legyőzi az
inkvizíció t. Középkorí
Angela Daviesként
kerekedik bírái fölé Csurikova Jeanne-ja,
amint Pása is győztesen "hal meg" a szereposztó irodán és a ház lépcsőin, ahol
Andrjusa lakik, mai babonákkal, kis embertelenségekkel
szembeszegülő,
mindig
győzni fogó mártíriummal.
Csurikova lényében és Panfilov hangsúlyaiban egyaránt tetten érhető az igazság kimondására és vállalására való biztatás. Üzenetük ugyanarról szólt A tűzön nincs átkelés-ben
és a Kezdet-ben.
Két őszinte művész üzen korunk eszménye iről és hőseiről feltehetően a következő közös filmjükben is. Mondandójukra,
,,'elmélkedésükre" mind többen kíváncsiak.
Máriássy

Judit

JÁTÉK A LÁZADÁSSAL
Eper és vér
Miért alakult ki a filmművészetben az az
eléggé következetes munkamegosztás, hogy
a "magánélet" a játékfilm terrénuma, a
"közélet" megörökítésére pedig jobbára a
dokumentumfilm illetékes? A hatáskörök
efféle felosztását mindkét műfaj nagy alkotói jogosan negligálják. Hiszen a közéleti "én" lefejthetetlenül
együtt létezik
a magán "énnel". Napjainkban a kétfajta
hatáskör különállásának következetes
felszámolása figyelhető meg. Párhuzamos ez
a fejlemény a regényírás új törekvésével.
mely a non-fictionben ötvözi egybe a dokumentáris megörökítés, illetve az egyéni
psziché művészi megjelenítésének szándékait (Hidegvérrel, Nat Turner vallomása).
A filmművészetben ez az új tendencia a
dokumentumfilm
feloldásához vezetett a
játékfilm ábrázolási módszereiben. 8 itt
már az esztétikai kritérium dönt az értékekről: mikor szakítja szét a szándékoltság hálóját a (fölkeltett) spontaneitás és a
(megtervezett) tervezetlenség? Mikor feledteti a visszatekintő tervezést az előrehaladó, "cselekményes" sodrás?
Kétségtelen, hogy mindebben a fogyasztói filmgyártás által elkoptatott játékfilmnek mint műfajnak a szanálása az indíték. A futószalagon termelt álomgyári klisék "megváltása" , "megnemesítése"
csak
a dokumentáris valósággal történő szem-

besítés révén képzelhető el. 8 az a fejlődés, amelyet a művészi játékfilm a húszas évektől napjainkig felmutatott, vagyis
a lélekábrázolás, az intenzív "lírai" kifejelzés elmélyülése (egészen az új olasz "én"filmekig) áttételesen a dokumentáris filmet is "lírizálta". Innen A Patyomkinpáncélos és például Az algíri csata vagy
a Z módszerének különbsége. Az ábrázolt
egyén immár nem a tömeg mechanikus
része, hanem annak pszichikus reprezentánsa a mai dokumentumfilmben.
Minden dokumentumfilm szükségszerűsége, hogya
tulajdonképpeni
eseményt
"ott és akkor" nem örökítheti meg karnera.
Utólag, az esemény, a jelenség horderején felbuzdulva dönt úgy az alkotó, hogy
1. megörökíti az esemény utórezgéseit,
vagy 2. újra-konstruálja,
újra-rendezi az
eseményt. Újabban - a fentiek értelmében - az utóbbi módszer a gyakoribb.
Itt a szublimálás különböző fokozatai képzelhetők el. A Hideg napok-tól a Sirokkóig terjedhet ez a skála. De az utólagosság
minden esetben leküzdésre, megoldásta
váró probléma. (8 így érthető, hogy az
efféle dokumentumfilm igazság-kritéríuma
szinte azonos minőségű a történelmi filmével. Végtére is, ami -akár
néhány
hónapos tartam erejéig - elmúlt, az éppúgy a múlthoz tartozik, mint a kétezer
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éves történés. Igazsága ezért menthetetlenüla jelen idő hordalékával szennyeződik.)
Az Eper és vér (The Strawberry Statement, 1970) nem rnűfaji-művészi kvalitásai, hanem szimptomatikus jellege miatt
érdemli meg az iménti okfejtést. Játékfilm és utólag rekonstruált dokumentum
. elegye. S a jelen idő apológiája. Viszonylagos kudarcát nem - imént szükségszerűségként jellemzett hibrid-módszere
okozza. Hiszen az ál-dokumentáris módszer ismeretelméletileg akkor is hazug.ságon alapul, ha az igazsághoz jut el. Az
Eper és vér esetében az ismeretelméleti
hazugságot művészi hazugság tetézi. Pedig
épp a művészi igazság révén nyerhetnénk
meg azt, amit az ismeretelméleti - szükségszerű - hazugság vámján elveszítünk.
(Már az is a hazugság egy formája, ha a
tényleges történést - akár rejtekhelyről
- filmszalagra vesszük. A kamera jelenléte, a filmezés szándékának jelenléte megfertőzi a történés
tiszta spontaneitását.
Határozatlansági reláció a filmezésben is
létezik, de - mint a fizikában - itt sem
értékelhető tilalomként.)
A legtöbb dokumentumfilm tehát ismeretelméleti hazugsággal, egy időkülönbség
nemlétének tételezésével jut művészi igazság birtokába. Itt azonban minden a rekonstruálás igazságán múlik. Ezaz a próba,
melyen Stuart Hagman, az Eper és vér
fiatal rendezője, ha meg nem bukik is, de
csupánelég.ségesre
vizsgázik.
Nyersanyaga : az Egyesült Államok egyetemi fiatalsága.

A lázadás gondolata sajátos közegből, egy
korcsoportból is kinőhet, valahányszor a
többi (felnőtt) korosztályegységesen
legalábbis a látszat és a szemlélet szerint
egységesen - képviseli a repressziót s a
vele összefüggő regrediált létezést. (Ellenpélda természetesen
a Hitlerjugend.
Azt jelezve, hogy a totális társadalom nem
ismer korkülönbséget, mert gondolatkülönbséget sem ismer.) A történelem legtöbb pillanatában a fiatalság a forradalom
ösztönének bázisa. Az ok kézenfekvő és
közismert: a gyermeki íelelőtlenség-védett-

ség tojáshéjából kibújva miruleti fenyegetés érthetetlennek
és ésszerűtlennek
tetszik, hiszen maga az egyed (még!) senkit sem fenyeget. (Nem ismeri a fenyegetés felkeltésének
élményét.) Tulajdon
korcsoport ját az ártatlanok nyájának tekin ti, s a frissen megismert bűnök őszszességével a többi (felnőtt) korosztályt
terheli. Teljes joggal, hiszen a bűnöket
csakugyan kizárólag az idősebbek perfektuálják. Övék a hatalom, minden bűn forrása. De nem minden felnőttnek van módja a vétkezésre, hiszen nem minden felnőttnek van hatalma. Az ártatlan, mert
hatalmon kívül rekedt felnőttekről pedig
könnyű elfeledkezni, hiszen az ártatlanság szerepkörére ott van egy teljes, homogén korosztály. Igy polarizálódik bűn és
árta tlanság - pusztán az életkor függvényében. ("Ne bízz senkiben, aki elmúlt
harminc éves.") Jellegzetes hamis tudat
ez. Mint a fiatalság, az ártatlanság is múlékony. Hogy társadalmi méretekben mi
marad a fiatalkori ártatlanságból, azt a
volt fiatalok mai bűnössége jelzi.
Miben áll Hagman alkotói tévedése?
Filmje négyötödében - jogosan - bírálja
a fent vázolt hamis polarizációt. Az utolsó percekben pedig, a rendőri megtorlás
már-már eposzian elnyújtott képsorában
váratlan nyomatékkal állítja helyre ugyanazt a polarizáció t, melyet addig minden
erővel feloldani próbált.
Akit ütnek, azt általában sajnálja a néző. Elszoruló szívvel figyeli, a rohamrendőrök mint verik agyba-főbe kedvenceit,
a film két főhősét, a hamvasarcú Simont
és Lindát. De az ütlegek mit sem rnondanak el a diáklázadás valódi természetéről:
jogosságáról, igazságáról. Hagmari a végső
ütközet mazochisztikus részletezésével nem
a lázadás törvényszerű sorsát, a represszió
elvetemültségét illusztrálja, hanem valami
tragikus tévedést, fatális félreértést a két
korosztály közöttI A lázadók sablonos, néhol karikaturisztikus
jellemzésével Hagman helyet enged az ·érveknek, hogy
az egyetemfoglalás voltaképpen: oktalan
rendbon tás, túlzó radikalizmus, A "szép
szó" többet elért volna. Simon és Linda
ma is boldogan csatangolhatnának, ha nem
"keresik a baj t".

A lázadáshoz
való csatlakozás
logikája
ebben a filmben az, hogy alig van logikája. Öntudatlan,
esetleges odacsapód-ás a
miként je. Kissé az április elsejei diáktréfák modorában.
(Sok egyetemen
ma is dívik azegynapos,
karneválszerű
diákuralom.) Simon ,;világnézeti fejlődésében"
akkor jön fordulat,
amikor
ráébred,
hogy
nincs következménye alázadásnak
: az élet
a régi módon folyik konokul
tovább.
S
éppen mert a diákok többsége "jobb tennivaló híján"
csapódik legalábbis
Hagman ábrázolása
szerint alázadáshoz,
az .egyetemfoglalás
(sit-in) aktusa nem válhat el élesen a szórakozás,
a happening
más formáitól.
Mint azok, idő teltével ez
is unalmassá
válik. ("A Párizsi Kommün
is ilyen unalmas volt ?") A lázadás nem a
gyeplőtartók,
hanem csak a gyeplőkellen
irányul. S aki nem gyűlöli kellőképpen
a
gyeplőt, az megborzong
a szabadulás
lehetőségének
csókjától
is. Különösen
ha
egyetemfoglalásra
készülődve
- mint Simon lakótársa,
Charlie
visszaszalad
szállására,
hogy rosszabbik
nadrágját
vegye föl, mert így " stílusos" .
A vietnami
ügy, a fajgyűlölet
elleni
tiltakozás,
a tartalékos
tiszti kiképzőtáborok abcugolása
klisé marad
a filmben,
mert gyaníthatóan
Hagman
tudatában
is
az. A lázadás
közvetlenebb
oka a San
Francisco-í
egyetemi negyed játszóterének
kisajátítása,
mint megtudjuk,
panamával
vegyülve (az egyetem egyik elnökségi tagja a vásárló
cég elnökségének
is tagja).
A játszótér
jelképpé alakul át: a lázadók
tejfelesszájú
játék-igényét
demonstrálandó.
Egyáltalán:
úgy tűnik, hogya
legényke
korú lázadók legfőbb sérelme Simon evezős trénerének
üvöltő, hangszórós vezényszavaiban
sűrűsödik.
Hagman
ezt is jelképpé növeszti, s később az egyetem elnökének
hangszórós
ultimátumában
visszhangoztatja.
A hatalom buzdító üvöltése a
"hajtásra", az "összmunkára" Ca beilleszkedésre) valóban jellegzetes
dacelőcsiholója. De a hatalom
mindvégig
árnykép
marad.
Elvont képi jelzések
mögé kell
képzelnünk:
például az evezős képsor végén feltűnő hadihajó, vagyakitátott
állkapcsú 'exkavátor
jelzései
mögé. A rohamrendőrök
nem kikerülhetetlen
represz-

szió foganatosítói,
hanem
tapintatlan
játékrontók.
A manipuláció-ellenesség
messzemenően
manipulált
indulat
lehet. Hiszen a nonkonformitást
bizonyos mértékig éppen maga a konform társadalom
diktálja hanglemezeivel,
divatcikkeivel,
Guevara-reprodukcióival,
s nem utolsósorban
a lázadásról készült "megértő",
"együttérző"
filmjeivel.
A legbiztosabb
ellenintézkedés:
elébe menni a lázadásnak, akkor - idejekorán fölkelteni,
amikor
még bizton
elfojtható.
Vagy olyan formában
megörökíteni és "tárgyilagosan"
kolportálni,
amely
végső soron elfogadható
rakoncátlansággá,
"színfolttá"
degradálj a a forradalmat,
s
ezzel egyszersmind
integrálja
is. Temérdek jószándékkal,
de szándékai kelepcéjében ezt teszi Hagman.

Az Eper és vér a diákforradalmak
jelenségvilágát
- annak minden extenzív teljességével - lényegnek kiáltja ki.
Egyetlen
társadalmi
vitás kérdés
sem
maradhat
el, de a végigkövetéssel
- csak
a film végén értjük meg - adósunk marad a rendező. A szeretkezésből
csókolódzás kerül a filmvászonra,
a kábítószerélvezetből
jópofa
bemondás
állja meg a
"jó ízlés" próbáját
("Én három
év óta,
mióta a városban élek, szénmonoxidot
szívok"), a Fekete Párducok
itt nem erőszakolják meg a fehér kisasszony t, csupán
gavallérjának
f'ilmíelvevőgépét
tapossák
össze, ami nem búsít ja el túlságosan a károsultat,
hiszen rakoncátlan
zsebrádióját
röviddel ezelőtt hanyagul
a szemétbe dobta. A living theatre utcai színjátékából
is
ízelítőt kell kapnunk.
A bevezetőben
jelzett problémát,
a dokumentaritásnak
a játékfilm módszereiben
történő feloldását az Eper és vér sajátosan
illusztrálja.
A rekonstruálás
igazságán dől
el minden, írtuk, nos, Hagmari kezelésében
az eseményanyag
manipulatív
módon átalakul. (Itt persze csak feltevésekre
szorítkozhatunk.
Az esemény>ekön-Iogikája
azonban
helyszíni
tapasztalatok
híján is
következtetésekre
jogosít.) A film verbális
"poénjai"
a film készítőinek
ironikus közbeavatkozásairól
árulkodnak.
Már a "po37

énosítás" ténye is az eseményanyag preparálását bizonyítja, hiszen az életben ritka az olyan forradalmár, aki maga szolgáltatná
lázadásának aforisztikus kommentárjait. A legtöbb "poén" alázadásnak
komolyságában is karikaturisztikus
önreflexiója. Az Eper és vér a lázadás keltette nyárspolgári visszhangot a lázadásba
beépült állapotában fejezi ki. A visszhang
itt az eredeti hangesemény fölé kerekedik.
Bár~~~odern társadalom legtöbb "eseménye" eleve magában hordja a közvélemény
reakciój ának sajátos előlegezését, itt mégis
többről van szó. A lázadók megrendezett
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gyanútlansággal, a stábról tudomást sem
véve játsszák el forradalmukat, hajtogatják a róluk kialakult-kialakított
közhelyeket.
Kétségtelen, hogy a preparált életanyag
mindig nagyobb sűrítésben, arányosabban
elosztott hangsúlyokkal közvetíti azt, ami
terv híján elfolyó, esetleges valóság. Az
Eper és vér relatív értéke, hogy jelenségtömege számos szociológiai törvényszerűséget hordoz. Már az is bizonyos társadalmi igazságról vall, ahogyan Hagmari
"szalonképesíti" a forradalmat. Három jellemző részlet emelkedik ki a filmből, ha

szociológiai az érdeklődésünk - és ez az
érdeklődés az Eper és vér-rel kapcsolatban
az élvezetnek talán legfőbb garanciája.
Simon és Linda (Bruce Davison, Kim
Darby) egy pszichedelikusan berendezett
hanglemezüzletben éli át legfőbb közös
révületét. A két fiatal fülhallgatóval a fején, üdvözölten bólogat egymásra. Nemcsak hogy nem kommunikálnak, de központilag programozott zenében olvadnak
föl egy ütemre, azt hagyják "bészélni"
maguk helyett. .. A lázadók kéttagú élelemosztaga természetesen Simon és
Linda - ,egy füszerüzletből szeréz ennivalót. A tulajdonos feltartott kézzel noszogatja (!) őket, vigyék, amit a szemük
lát. Kiderül, hogy az üzlet biztosítva van, és
éppenséggel kapóra jön, hogy az.eladhatatlankonzerveketvalaki elorozzaa polcokról ...
A BÉKE feliratú táblát lengető darócruhás
hippi, miután nem tudja megakadályozni
a verekedést, táblájával (!) kezdi ütlegélni
társait - a megrendezettség itt is olyan
hasznot hajt, mely egyébként aligha kínálkozna.

A "cselekmény" azonban mellékvágánynak tűnik. Szükségtelen és gyanús az az
igyekezet, amellyel Hagman a lázadók
gyermekvoltát bizonygat ja. A Ringo tekergésére (Egy nehéz nap éjszakája) emlékeztető csatangolások, "aranyos," sete-suta
szerelrni játszadozások ugyan jól készítik
elő későbbi elszörnyedésünket a rendőri
brutalitás láttán, ám ott és akkor feltétlenül: film-klisék.
A filmet átszövő pop-zene maga is a lázadás kereskedelmi integrálására hívja fel
a figyelmet. A pop, rock stb. zene csakugyan a lázadás életformájához tartozik,
de csupán környezeti kellék, nem pedig
- mint azt Hagman beállítja - ideológiai manifesztum. A pop-zene csak a forradalom hamis tudata számára jelentheti
a felelős társadalmi igazmondás szócsövét,
hiszen igaz forradalmiság benne a közvetett cenzúra "jóvoltából" nem juthat szóhoz.
Ralph Woolsey operatőri munkája a
maga módján ugyancsak az esemény önmagától való elidegenítését szolgálja. Időközönként megbokrosodik a kamera. Vad
forgásokba kezd (egy ízben egymásra má-

solt, ellenkező irány ú forgás ok elvben kitűnő trükkjét alkalmazva), félrebillen, fejtetőre állít, megpróbálkozik zenét illusztráló mozgásokkal, halszem-optikával, és
igen gyakran bocsátkozik üdítő, tele objektíves képsorokba. A film pompázatos,
élveteg színvilágában szinte törvényszegésnek hat a fájdalomtól eltorzult arc.

Az effektusok-villanások efféle elegyében
szinte felszabadító a hatás a rendező számára is, amikor tisztázódnak a frontvonalak, eljön a megtorlás ideje.
A happening, a diáktréfa ekkor válhatna történelemmé. Kitűnhetne, hogy egyáltalán nemcsak "a rend kedvéért", amúgy
"első vérig" folyik a diákság és a hatalom
párbaja. A poláris - ezúttal nem életkori,
hanem ideologikus szembenállás jól
manifesztálódhatna a tettleges konfrontációban. De az előzőleg "eljátszott" (a szó
kettős értelmében eljátszott) lehetőségekre
a rendező már nem zárhatja rá a markát.
A hosszas tömegverekedés kitűnőre fil-·
mezett jelenetei az igazság kimondásának
addigi megkerülését leplezik képzuhatagukkal. A diákok megdicsőülése pusztán
abból merít, hogy ők az áldozatok. Könynyű igazság ez. A rendőrrohamot megelőző, tömegszuggesztiós, rituális j elszókántálás fasisztoid felhangjai éppúgy f'2jcsóválásra késztetik Hagmant, mint a rendőri brutalitás hevessége. Ennek megfelelően: nem a megtorlás ténye, hanem
mértéke a rendezői szörnyülködés tárgya.
Ha szakad a part, a diákhappening osztályharccá változik. Tertium non datur.
Ennek filmbeli megértetéséhez viszont az
kellett volna, hogy az Eper és vér kezdettől tükrözte légyen a happening osztályharcos töltetét. Hiszen bármiből csak az
bomolhat ki, ami kezdettől benne rejlett.
Ebben a filmben azonban a happening happening marad. Kaland; túlzó törekvések balul sikerült erőgyakorlata, melyre
kijózanító zuhanyként következik a rendőrroham. És nem lehet kétséges, hogy a
kaland legtöbb résztvevője a néhány napos fogda után lázadás helyett immár a
lázadásról készült filmek láttán szabadul
majd meg rossz közérzetétől. Kárpótlásul
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a társadalom továbbra is elhalmoz za zsebrádiókkal, filmfel vevőkkel, s ha "rendesen" viselkedik, a haját is megnövesztheti,
s csókolódzhat a tanteremben.
A film lázadóinak sorsában nem az a
tragikus, hogy megverik őket, hanem az,
hogyatömegkommunikáció
kényére-kedvére
interpretálhat ja a diákforradalmat.
Publicisztikai tőkét, biztos sikerre számító
filmet kovácsolva belőle. Ez a film abból
is happeninget farag, ami osztályharc volt
a lázadásban. Híven az MGM-filmgyártás
hagyományaihoz.
A felszínt tekintve az Eper és vér hű
a valósághoz. A diáklázadásokat csakugyan
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vérbefojtja a represszió. A film muveszt
valósága azonban akkor lett volna teljes,
ha a lázadók is fegyvert kapnak. Nem létező, de hathatós fegyvert: a transzcendencia "csodafegyverét" , mely a távolból
levegőbe röpítheti a sivatagi luxus-szállót
(Zabriske Point), vagy, mint az Ij-ben, lekaszabolhat ja az Establishment ájtatos gyülekezetét. A bukott forradalom igazsága:
transzcendenciájának
ténylegesen
nem
mérhetö
de tevékeny tényezője. Ezt a tényezőt tagadta meg Hagman alázadóktól,
s jf.tszotta át az együgyű szerelmi konfliktus erőtlen erőterébe.
Hern6di Mjklós

LÁTÓHATÁR

A KÉTFÉLE FIU--iKULTÚRÁRÓL
Cannes-i jegyzetek
Cannes-ról szólva - igazság szerint annyi fesztiválról
kellene
beszélnünk,
ahány résztvevő 'egyáltalán jelen volt.
Alig valószínű ugyanis, hogy akár két embert is találhatnánk, aki a mintegy négyszáz filmből ugyanazt a harminc-negyvenet fogyasztotta volna. Hiszen az ízlés
kényszerű elfogultság ai, a hullámzó idő
esetlegességei határozhatták csak meg kinek-kinek, mit válogasson a túlságosan is
bőséges kínálatból. Az egymástól oly eltérő, bolondítóan elragadó vagy elképesztő,
sivárabb vagy ötletesebb filmek láttán,
egyetlen benyomás mégis határozottan
megerősödött bennem: immár valóban kétféle Iilmkultúra létezik, vagyis az ún. hagyományos és új filmművészet kétségbevonhatatlan bizonyossággal, mondhatni hivatalos bírói végzéssel elvált egymástól.
Fontos fordulat. Hosszú évek óta áldatlan háborúskodások,
indulatos rivalizalások zavarták meg az együttműködés békéjét. Végül is a fesztiválválságok és botrányok is ennek következményei voltak.
Most mintha végre legalizálódott volna a
szakadás. A közös vagyont, a nyelvet annak rendje és módja szerint megosztották.
a feladatokat és funkciókat is. Nem mondható, hogy il "fiatal film" túl sokat vitt
volna magával a régi kincseiből. Hiszen
vállalt feladata is másra készteti. A fel-

derítés, "berepülés" nyaktöröbb kalandjában mit kezdene a súlyos hazai poggyászszal ? Útja amúgy is elég kockázatos: beláthatatlan fordulók, sikerek és kudarcok
várnak rá kiszámíthatatlanul. De ha biztonsága nincs is, szabadsága annál nagyobb. Előtte tulajdonképpen
az egész
mindenség, tetszés szerint beportyázható
vadászterületkén t.
Ami pedig a hagyományos filmet illeti,
azt se nagyon féltsük: birtokában az évtizedek alatt felhalmozott, kipróbált értékek: témák, módszerek, nyelvi vívmányok
gazdag gyűj teménye; a biztos, mindig bemérhető siker reménye os nem utolsósorban: a pénz. Igaz, sok ellustulásra itt
sincs alkalom. Szorgoskodni kell, vinni az
üzletet, állandó készenlétben lesni a fogyasztók sűrűn változó igényeit.
Bármilyen pontatlanok is tehát az elnevezések - a hagyományos és új film
meglehetősen homályos és testetlen fogalmai -, a szándékokban, feladatvállalásban rejlő alapvető különbségek félreérthetetlenek, '2zt kell végre természetesként
tudomásul vennünk. Műveket, melyek bevallott célja nem más, mint időnket múlatni, figyelmünket különféle fortélyokkal lekötni, "kikapcsolni" egyszóval
kellemes élményt szerezni -, miért is kellenea megszokás beidegzett, hanyag ref43

lexeivel közös nevezőre hozni azokkal,
amelyek éppen ellenkezőleg, csak Ielszólítani, útra hívni, nyugtalanítani
tudnak?
Ha a konvencionális film elsősorban tetszeni akar, és mint gáláns széptevő ajándékozza meg a nézőt könnyű örömökkel,
életbölcsességekkel, udvarol neki, és így
próbál sikereket aratni - a másik oldalon sokkal szabálytalanabb,
nehezebben
meghatározható művek állnak. Mit moridjunk róluk? Hogy népszerűtlenebb szerepre vállalkoztak, mert gondj ainkkal, megoldatlanságainkkal
szembesítenek ? Hogy a
megállapodottságnak és abelenyugvásnak
üzennek hadat? Vagy fontosabb őszinteségük, a nyilvános vallomás, mely a kimondott kételyek, személyes gyötrődések súlyá tól is terhes?
Milyen biztos és kiegyensúlyozott a világ képe a hagyományos filmekben! A
nehézségek arra valók, hogy leküzdjék
őket. Le is küzdik, szemünk láttára, bizonygatva, hogya dolgok végül is mindig
elrendeződnek. S ha sírtunk, megtisztulunk majd. Ha megtisztultunk,
nevethetünk is. Ennyi az élet. Nem meglepő,
hogy ehhez a rendíthetetlen
bölcselethez
rendíthetetlen forma is járul. Tiszta, világos szerkezetek, pontos és kifejező nyelv,
mindig telibetaláló hatások. Velük szemben az avantgarde csupa érdesség, formátlanság, tapogatódzó keresés, megzavart, de
mindenképpen bizonytalan harmónia.
Túl -egyszerű volna azonban a különbséget pusztán a minőségben látni. Elvégre a hagyományos, "mesélő" film is lehet rangos, tisztességes, mint ahogy a kísérletező is lehet keresett, eltökélten nagyotmondó, öntetszelgő. Végül azt sem
szabad elfelednünk, hogy maga a hagyományos forma milyen soka t változott az
évek múlásával. A mai Visconti például
nyilván nem azonos a háború előtti rnester-ekkel, Losey szofisztikus artisztikuma
mondjuk Carné borongós költészetével.
Ami változatlanul érvényes: 'e művészek
elsősorban mesélni akarnak. Történetekkel ébren tartani figyelmünket, történetekk.el, melyekben a szerelem és a fájdalom, a siker és a szenvedély ragadják el
a hősöket. Az anekdota e filmfajta elsődleges anyaga és legfőbb médiuma. Nem vé44

letlen, hogy legtöbbször valóságos regény,
romaneszk történéssor képezi alapját. Fordulatos események színezik rövidre fogott
idejét, melyek csak látszólag váratlanok,
valójában
mindig
pontosan
belátható,
mert szükségszerű kanyarulatot
vesznek.
Alkalmazkodási készsége, mozgékonysága
viszont abban jelentkezik, milyen érzékenyen képes magába szívni az új ösztönzéseket, divatos témák, eljárások milyen
gyorsan illeszkednek be világába. Nem arról van tehát szó, hogy semmibe vegyük
termékeit. Inkább eltűnődni érdemes alakváltozatain. azokon a megveszt-egető párhuzamosságokon,
ahogyan a szorongató
közérzet türelmetlen kérdéseire, a mozduló idő követelő igényeire a két kultúra
a maga módján válaszolni kísérel.

"Gyanús szépség"
"Mert a Szépség, Phaidrosz, a látható dolgok közül egyedül a Szépség szeretetreméltó; a Szépség, jegyezd meg jól, az
Eszme egyetlen olyan formája, amelyet érzékeinkkel befogadhatunk, elviselhetünk '"
A szépség az érző ember útja a szellemhez - út csak, eszköz, kicsi Phaidrosz ... "
így elmélkedik Aschenbach-Thomas
Mann a Halál Velencében egyik paszszusában. Ám ha valóban út és eszköz, még pedig a szellemhez, a rej tőző gondolathoz - akkor egyszerre éreznünk k'211minden ördöngösségét, melyet
ez az érzéki titok éppen a filmnek, -e külőnlegesen érzékletes, de a szellemtől bizony eléggé megfosztott médiumnak felkínál. A szépség ugyanis a film számára
mindig nagy kísértés volt. Gondoljuk meg,
milyen kézenfekvő lehetőség rányílni a
világra, átengedni a kamerát egy könnyed
mozdulattal a táj, az emberi arc szakadatlanul változó varázslatának; gyönyörködtetni a készen kapott ajándékkal, jelentőssé válni mintegy ingyen, a puszta gyűjtögetéssel. Ezért is, hogy a mozi szinte
mindig kifogyhatatlan
volt a látványosságban, érzékeinknek átnyújtva mindazt,
amit "befogadhatunk, elviselhetünk." Hol
láthattunk ennyi szépséget, szép nőket és
kastélyokat, pompázatos ruhákat és kocsikat, szép tengereket és vad sziklákat, mint

Visconti:

Halál

Velencében

éppen ebben a ravaszul rögzítő masmaban? A kérdéses csak az volt, hogy anagy
vadászatban, a szépség telhetetlen kergetésében nem sikkad-e el a lényeg: az,
hogya
szépség "azeszme
formája" legyen, - vagyis közvetítő és nem egyszerűen önmagáért való.
Még csak körmönfont számítás, túlbiztosító hatáskeresés sem szükséges ahhoz,
hogy a szépség csábításainak a művész
ne tudjon könnyen ellenállni. Joggal érezheti, hogy amit a világból ízléssel, kultúrával összeválogathat, azt nyugodtan bekebelezheti, feldolgozhat ja. Hogy minél
többet talál, annál nemesebb lesz anyaga.
Alkotása így végül szeretetre, sőt tiszteletreméltó is lehet. Csakhogy maga a szépség gonoszul tűnékeny káprázat: szegődj
a nyomába, és máris szertefoszlott, próbáld a markodba szortíani és máris oda
a hamva, elevensége. Kivált az erőszakos
ostromlóknak nem szívesen adja magát.
Mintha mindenkor csupán új, ismételhetetlen szólításokat fogadna el, hogy végül
anyag és forma, hívó gondolat és arra érkező egyetlen lehetséges válasz összecsendüléséből egyszerre csak magától értetődően körülvegyen gráciája, harmóniája.
Thomas Mann hízelgőnek és gyanúsnak
is nevezi a szépséget, mondván, hogy oly
könnyen befon, lenyűgöz, elkábít. Valójában éppen ez a kulcskérdése a kétféle
szépségnek,
Igéző dísz-e, magabiztosan
pompázó kalligráfia, vagy mélyebben fészkelő feszültség, melyben a megszokás pályáról eltérítettelemek
váratlan kapcsolódása teremt egyszeri, szerenesés. sosemvolt rendet. Az egyik leigázni akar, a
másik megnyilatkozni,
ezért fontosabb
számára, a felület minden csillogásánál" a
belső in tenzi tás.
Ha mindezt a filmre vonatkoztat j uk,
azonnal megvilágosodik a lényegbevágó
különbség. Visconti és Bresson például
egyformán avatott mesterek. A nyelv minden fogását, szerkezeteínek kifejező értékét fölényes biztonsággal ismerik, hibátlanulalkalmazzák.
Képeikben
gazdag
anyag és kikezdhetetlen hitelesség. Miért
mégis, hogy Bresson magával ragad mélységével, az egyszerűség hasonlíthatatlan
eleganciájával, míg Visconti csak fárasz-

tani tud; pontosságát
bőbeszédűségnek
érezzük, hűséget haszontalannak?
Átlapozva Thomas Mann sűrű, sokértelmű kisregényét, csüggesztő szembenéznünk azadaptációk annyira ismerős gyarlóságaival. Mint oly sokszor máskor, minél nagyratörőbb a szándék,annál
lehangolóbb az elfecsérelt erőfeszítés zavaró élménye. Nagy tévedése volt Vdsoontinak azt
hinni, hogy Thomas Mann szellemiségének leg; gazabbul a "szép szigorral" áldoz.
Dúsabb, ravasz ellentmondásoktól súlyosabb a Halál Velencében annál, semhogy
egy tisztes polgár '2ltévelyedésének történetébe befogható volna. Hiszen a Halál
Velencében nemcsak a szépség szellemi
útjáról szól, hanem a "veszedelem, a tévelygés és vétek útjáról" is. "Mert mi,
költők a szépség útját nem járhatjuk,
csakis úgy, ha Erosz csatlakozik mellénk."
S ezért, mint mondja, e megismerésben
nincs fenség és szigor, hanem az örvényhez húz, formátlanul. Vagyis a szépség
nem a forma "szép szigora", hanem "mámor" és "kicsapongás" az "érzelem halálos bűne" is egyben.
Visconti két és fél óra ásítóan emelkedett ünnepélyesség be, elérzékenyültségébe
vagy éppen nyers naturalizmusába transzponálta Thomas Mann sejtelmés filozófiai
elégiaját. De mit ér Aschenbach drámája,
ha vele, általa nem élhetjük át a bűnbeesés szédületét, a rossznak, démoninak
megszégyenítő, mégis ellenállhatatlan vonzását? Mit mond számunkra Aschenbach
bukásának szomorú históriája, ha nem tágul ki átfogóbb, egyetemesebb jelentésű
igazsággá? Thomas Manna szépség kétértelműségéről beszél, megváltó és bűnre
csábító hatalmáról. A földöntúlian szép,
bűbájos lélekvezető nála, ne feledjük, az
ígéretes végtelenség felé hív. A halál követe volna, vagy a művészet angyali megtestesítője? Vagy éppen mind a kettő
együtt, mert a szépség és az erosz, az
erosz és a halál ugyanazon démonium megnyilatkozásai? Ami azonban a novellában
nyitott és izgatóan meghatározatlan, az értelmezés számára szabadon áll, az a filmen
végzetesen konkrét és jóvátehetetlenül
egyértelmű lett. Igaz,az örvény szétveti
a formát, a megismerés részegítő kaland

és halálos találkozás, de éppen ezért bántó egyszerűsítés volt csak mint hanyatlást,
lefeléhúzást ábrázolni. Az örvény maga is
változékonyság, kiszámíthatatlan keringés.
Kár, hogy rnindebből oly kevés maradt,
hogy helyette mindinkább elnehezedő tónusban az elmúlás egyhúrú-unalmas dallamát kell ki hallanunk.
Visconti egyetlen merészsége az író
alakjának átformálása volt, hőse zeneszerző, akinek figurájához Mahler sor.sából
merített inspirációt. Filológiailag bizonyára
megengedhetően, a filmforma igényeit is
jó ösztönnel szolgálva - a verbalizmust
zenével felváltani kétségtelenül hálás ötlet -, ám a dolog lényegéhez mit sem
közelítve. Minél dekoratívabb lett a forma, halmozottabb a nyelv, annál nehézkesebb a kifejezés. Érthetően, hiszen csupa felesleges terhet hordoz,az
illusztrációk szükségtelen részleteit, melyek betöltenek, igénybe veszik képzeletünket, ahelyett, hogya
maga önálló útjára bocsájtanák. Hogyan felej thette el ez a nagy
kultúrájú rendező, hogy a jó film, akár
Thomas Mann titokzatosan varázslatos hőse, csak inthet nekünk, hogy mint egy
emlék vagy sugallat hatása alatt magával
hívjon az élmény és azonosulás "ígéretes
végtelenjébe". Ha viszont akkurátusabban.
kisgyerekként kézenfogva kíván magával
vezetni, ellenkezve és kedvetlenül követjük útján.
Minden a helyén van, tévedhetetlenül
ebben a filmben. Nincs részlet, hajtincs,
díszlet, mely ne az alázatos megfelelés
diadalával tüntetne: a velencei Grand Hotel szecessziós kerti bútorai, a strand századelőt idéző kecses napernyői, elbűvölő
kabinjai, a kosztűrn ök csipkéinek fáradt
fénytelensége, s nem utolsósorban Tadzio,
egy angyal kerubinszerű
szépségével. S
ha a látvány ereje rrern volna elegendő,
két komplett Mahler-szimfónia
siet még
nyomasztó pazarlással a képek segítségére.
Sok. Annyira, hogy már nem a művet,
hanem a szerző erőmutatványait,
a teljesítményt csodálhat juk csupán.
Nem érdemelne ennyi szidalmat, ha
csak egy félresikerült adaptációval volna
dolgunk, de Visconti sokkal jobb rendező
annál, semhogy filmjét pusztán az ízlés

tévedésének vagy a kellő ökonómia hiányának tekintsük. Szimptomatikus a film
annyiban, hogy a kicirkalmazott
hűségben, míves formában keresni kizárólag a
szolgálat lényeget - túl gyakori vétség,
s nem független attól az említett feltevéstől, hogya
mozi hivatása egyedül az
izgalmas mese és vaskos látványosság
nyújtása lehet.

Még talán az sem egészen igaz, hogy a
szépség akkor büntet, ha leleplezetten céllá válik. Losey filmje például legalább
olyan tudatosan keresi a formálás méltóságát és szépségét, rnint Visconti, de valószínűleg
gazdálkodása
kiegyensúlyozottabb, fegyelme, elhagyasi készsége nagyobb. Tudja, hogy az összevonás, lemondás, szűkszavúság feszültségteremtő
erények. Ha nem tölt el telítődésig, minden
érzékünket
elárasztva, minden aktivitásunkat leszerelve a tautológia, az ismétlések lazaság a - figyelmünk várakozó lesz,
mert állandó meglepetésekkel
találkozik.
Losey - Harold Pinterrel írott, egy kevéssé ismert angol regényből filmre vittKüldönc-e
sem nélkülözi a jelképességet.
Fiatal kamaszhőse ugyan kevésbé démoni,
mint a Halál Velencében
Tadzio-ja, de a
történet itt is egy szerepről szól, a közvetítő szerepéről, amellyel mások életének
részesei lehetünk. Mi a tanúk, kívülállók,
szolgálók boldogító-megalázó sorsa? Mi a
voyeur öröme és szégyene egyszerre? A
jelenlét kétértelműsége.
Ott van, tehát
mindent megél, de erre a kiváltságra csak
azért formálhat jogot, mert olyan, mintha
nem volna ott. Fölényes és kiszolgáltatott, függésben van, bár maga is függésben tart. A lényeg azonban a személytelenség. A közvetítő mindig és örökké
szerep marad csupán, áthághatatlanul körülzárt funkció,melyben az én kötelezően,
megmásíthatatlanul
arctalanná válik. Hiába buzog, rajong, lelkesedik - értéke
mégis csak annyi, amennyit szolgálni tud.
Rámosolyog néha az adományozó szeszély,
megtévesztő az olykor túlcsorduló nagylelkűség, bőkezűség? Csalóka pillanatok
ezek. Igaz, ilyenkor titkok tudója, cinkos,
büszke szövetséges, de ez is csak arra jó,
47
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hogy még jobban felszívódjon a másikban,
magát feladva szolgálja azt.
A küldönc ezt a gondolatot járja körül
szépen ívelő, egyre sűrűsödő történetével,
melyben végül múlt és jelen egymásbavillanása még egy újabb dimenziót teremt. "Idegen ország a múlt - mondja
kicsit hangzatos bölcselkedéssela mottóahol ,egészmásként cselekszünk." Másként?
Persze, de milyen vonatkozásban? Másként, mint kellett volna, ott, akkor, vagy

pedig a ma szemszögéből, fáradtságunk
és tapasztalataink mértéke szerint?
Losey filmjének értéket, úgy hiszem,
nem ez a parányi, bár biztos kézzel 'adagolt filozófiai fűszer íze adja, hanem az
előadás és felidéző látta tás érett szépsége,
kimunkált feszessége. A küldönc a klaszszikus egyensúly, megvesztegető pontosság, nemes elegancia filmje, mely megérdemelt elismerést keltett, de merjük
kijelenteni - sokkal kevesebb izgalmat.

Nem lekicsinylésként mondom ezt, csak
annak jelzésére, hogy szépség és eredetiség sem jár mindig, szükségképpen együtt,
sőt, meglehetősen
ritkán
találkoznak.
Ezért is olyan lenyűgöző Bresson példája.
Ez a mindenkinél magányos.abb, senkihez
sem hasonlítható művész, Dosztojevszkij
Fehér éjszakáinak átköltésével, újból korszerűbbnek bizonyult, rnint legtöbb fiatal
pályatársa. Ő valószínűleg
a költészet szó
ellen is tiltakozna, retorikusnak, szerénytelennek tartva azt magával kapcsolatban,
aki számára az aszkétikus tisztaság, végsőkig lemeztelenített
előadás a legfőbb
ambíció.
Miért Dosztojevszkij? - kérdezték tőle
a vetítés után. Mert valószínűleg ő a legmodernebb
szemléletű
szerzö válaszolta Bresson. Belső világunk szerkezetél,
e szerkezet alaktalanságát és rétegezettségét senki jobban nála nem ismerte.
Bresson álmodozó hőse a mai Párizs éjszakáit rója,a Pont Neuf hídjának hideg kövezetéri üldögél, rendőrkocsik szirénázása
közepette, bs magnetofonnal
a kezében
meditál a szerelemről, magányról, halálról. A díszlet megváltozott, de az érzelmek ugyanazok: azegymástkeresés
reménytelen körforgása, szenvedélyeink vaksága, védhetetlen ésszerűtlensége.
Bresson bámulatosan
érzékeny leírást
ad, anélkül, hogy pszichológiai elemzésekbe bocsájtkozna. Azt határozottan
elhárítja magától. Amire vállalkozik, az csupán
annyi, hogy kamerájával kövesse a legtapintatosabb
távoltartással
a hősökben
zajló eleven folyamatokat: a vágyak hullámzását, az érzelmek zűrzavarának, feltolulásának
és megtorpanásának
tétova
ritmusát. Dadogó szavak, töredezett mondatok hozhatnak csak hírt a belső történésekről. Milyen makacs monotóniája van
nála a szenvedélyek
áradásának ! Hősei
(akik természetesen most sem színészek)
csak mondják, mondogatják, szakadatlanul
ismételgetve a magukét, hogy a látszólagos közeledés, megoldódás
minden illúzióját széttörve végül mégis a megmagyarázhatatlan,
az indokolatlan
kerekedj en
felül.
Bresson
utolérhetetlen
valósághűsége
abban rejlik, hogy nem hajlandó dra-

matizálni, összefüggő folyamatossággá tenni azt, ami természeténél fogva töredékes,
lüktetően változékony remegés. Vállalja
az inkoherenciát, a százszoros újrakezdést.
Ha fejünkben, szívünkben bizonytalanság
van, nekibuzdulások és visszahullások, múlékony kedély, oktalan felvillanások
és
csapásszerűen ránk törő kifáradás, halálvágy és önpusztítás - akkor Bressonnál
mindezt ugyanebben a "rendetlens.égben"
láthatjuk viszont. Biztosak lehetünk benne, hogy sosem fogja hangsúlyaival egyik
vagy másik vonulatot kiemelni, logikai
folytonosságba igazítani.
Példamutató alázat, de hozama is nagy.
Megbabonázottan
figyelünk, hisz minden
pillanatban történik valami. Igaz nem mozit látunk, hanem egy végtelenül bonyolult, finom mívű szerkezet életéhez jutottunk lélegzetelállítóan közel, olyan közel,
hogy azt is észlelhet jük: az eszköz és
módszer páratlan finomsága, kitartó türelme következtében
a karnera beavatkozása sem zavarja az eleven mikroorganizmus működését.
Szép? Ha szép az egyszerűség, a kevés
elemből építkező, mégis nagyon összetett
forma, a merész összefogottság - akkor
Bresson filmje szép, mint ahogy szépek
voltak előző filmjei is: a Jeanne d'Arc és
a Halálraítélt
megszökött. Szép, mint a
kétségbevonhatatlan
pontosság, a szígorú,
mindig biztosan célra irányuló mozdulat.
Szép, mint a fegyelem rendje. Mint a sokarcú, változatos anyag korlátok közé szorított okos geometriája, mint az áradást
féken tartó mérték. Szép, mint az ellágyulást száműző tiszta zenei fúgák dísztelen, .alattomosan monumentális archi tektúrája.
As,zépség tréfáját, gyilkos kétértelműségét még '2gy filmben élvezhettük: Uwe
Brandner fiatal német író Szeretlek, megöllek c. első rendezésében. "Képes történet
a hazáról" - olvashatjuk az alcírnet - a
gyönyörűen
hegyes-völgyes,
sűrű erdős
Bajorország idillinek tetsző tájai közepette, az édes haza cseppet sem gyengéd
farkastörvényeiről.
Egy istenhátamögötti
településre új tanító érkezik. Ebben a furcsa rezervátumban, amely a kormányzat vadászterülete,

egyszeregy évben szabad vadra lőni. A
tanító megszegi a törvényt, és ezért természetesen pusztulnia kell. Szeretője, a
vadász veszi üldözőbe, keríti kézre, majd
maga végez gyilkosaival.
Brandner filmje a félszabadság vagy
majdnem szabadság társadalmának modelljét rajzolja fel. A kis faluban sugárzó
béke, mindenki a maga posztján, a maga
nyugodt életét éli: a harangozó harangoz,
a pap prédikál, a gyerekek iskolába járnak, a rendőrök pedig vigyáznak a rendre. Ha valami váratlan nyugtalanság észlelhető, akkor sem fegyvereikhez vagy gumibotjaikhoz nyúlnak, hanem gyorsan ható idegcsillapítókat vetnek be. A szerelern
is szabad: a férfiak egymás közötti kapcsolata normálisnak számít, csak a nőkkel való szerelemért kell bizonyos összeget fizetni. Pon tosari megha tározott SZ'2rtartások szabályozzák tehá t az életet;
a szabadság, a függés és a szerelern
rítusai.
Brandner a mindennapok ismerős rendjébe csak egy szemernyi valószerűtlent
visz be, éppen annyit, hogy az egészet
új megvilágításba helyezze, megkérelőjelezze. Minél hangsúlytalanabbul
ábrázolja az élet zavartalan ismétlődéseit, annál nagyobb feszültség támad a természetesként elfogadott szokások és az egész
életrend képtelensége között. Mert mi a
rend ebben a különös világban? Korlátok
és engedmények önkényes, megmagyarázhatatlan szövedéke, melyet semmiféle észszerűség, csak valami ismeretlen eredetű
konvenció hitelesít. De vajon a jogok és
kötelességek
ilyen eloszlása, szokatlan
egyensúlya valóban annyira különbözik a
bevettebb, napról napra megélt gyakorlattól? Szabadságok, melyek csak arra
szolgálnak, hogy más szabadságokat kizárhassanak, cseppnyi, rafináltan osztogatott kiváltságok, hogy biztosítva legyen a
korlátozások sokkal fontosabb tartománya
- ez az a szép rend, amit a film elénk
tár. "Valami szepet akartarn a nézőnek
mutatni - mondja a rendező - de olyan
módon, hogy ebben a szépségben példát
ismérjen fel a maga számára. Hogy ne
keverje ÖSSZ'2a realitást a fikcióval ...
És miközben élvezi a fikciót, kénytelen

so

legyen a saját valóságára gondolni. Azon
eltöprengeni."
Ha valahol, itt aztán a szépség igazán
"gyan ús". Paradicsomi
békéj e, csendes
nyugalma képtelen embertelenséget, rabságot és kiszolgáltatottságot
takar. A
film lassú ritmusa, kihívó elidőzese a
látvány mindig megragadó esztétikumán,
látjuk, tudatos hatáskeresés. végül szinte
felbősziti a nézőt. Valljuk meg, nem könynyen elvi.selhető film, dehát a rendező
célja éppen ez volt: bekeríteni, hogy aztán annál sokkírozóbb erővel döbbentsen
rá létünk és szabadsághiányunk elfogadhatatlan abszurditásaira
A romlás tenyészete
Ha már a szépségnek sem hihetünk, ha
félrevezető módon csak arra szolgál, hogy
még élesebb fényben lássuk a mögötte
rejtőző csúfságokat, a szenvedély és az erőszak pusztító hatalmát - mit szóljunk
azokról a művekről, amelyek immár nem
is közvetetten,
hanem direkt, egyeries
úton közelítik meg a romlás és szétesés
világát? Nincs itt szó többé egyetlen percre sem a romlás virágairól. Semmi líra,
költészet nem férhet hozzá ehhez a hervadt vegetációhoz, mely a legszánalmasabb, lekopasztottabb meztelenségben tárul fel előttünk.
Tavaly még a kontesztáció jelentette az
amerikai film radikalizm usá t a mai
,,-easy riderek" már nem a represszió elleni lázadásban, hanem a drog-ban utaznak. Meghökkenve, kicsit a sikerre kacsintva, tiltakozva és elszomorodva próbálják filmek sorában körülírni az új ragály nem is oly bonyolult tünetrendszerét.
Mindenesetre soha el nem képzelt nyerseséggel szólnak választott hőseik - mit
hőseik, áldozataik! - testi mizéríáiról. A
bemutatás előtt többé láthatólag semmi akadály. A hús, a vegetatív lét
minden esendősége, visszataszító gyengesége, a vágy, a SZ'2X,a tehetetlenség látványban jelentkező, hiánytalanul pontos
részletei töltik meg a vásznat. Mintha egy
új rovartan képes illusztrációját látnánk.
Paul Morrisey filmje, a Trash, melyet
Andy Warhol produkciójában készített, ma

pán~k a Needle

parkban

szenzáció
világszerte. A szó hulladékot,
szemetet jelent, de az argóban a kábitószerre isalkalmazzák.
Nehéz volna megmondani, hogy hol kezdődik benne a
pornográfia, és hol végződik a mindent felülmúló naturalizmus - csak egy doloé;
bizonyos, vitathatatlanul:
amit bemutat,
az a leghitelesebb valóság.
Joe krónikus heroinista. Szeplős, zsírosan összegubancolódott hajú, bárgyún révedező szemű fiú: a szétesés, önfeladás
téveteg példánya. Minden jelentőségteljes
rajta: lefakult , élettelenné tárgyiasult arca,
elnehezedett, kísértetiesen lelassudott gesztusai. Egész létezése a semmibe tartó céltalanságot testesíti meg. Kiéhezett, rémisztő nők veszik körül, akiknek egyetlen
gondja, tevékenysége a szex, de ő éppen
ezt nem tudja kielégíten i. Találkozásaik
tehát sorozatosan egyre groteszkebb kudarcba fulladnak. És eza groteszk elem
adja a film igazi eredetiségét, Ez szabadítja
meg a primitív képlet: a kábítószer öl, butít és nyomorbadönt - unalmas moralizálásától.
Mulatunk és visszaríadunk, borzongunk
és nevetünk. Torz, képtelen világgal nézünk szembe, de ennek igazi abszurdítása
éppen tragikomikum ából adódik. Nem a
romantika túlzásai festik sötétre a képet.
A Trash tulajdonképpen nem is az alviláget mutatja be. A történet köre kitágul,
és kiderül, hogy az ún. jobb amerikai átlagpolgár-család
vagy társadalombiztosítási tisztviselő semmi vel sem egészségesebb és tartalmasabb életű, mint a szemétdombon kallódó narkomániások. A jól
szabott ruhák, kisportolt, csinos, fiatal
testek elképzelhetetlen butaságot, közönyt
és érzéketlen ürességet takarnak.
A Trash keveset vesz talán célba, de azt
szinte elviselhetetlen szókimondással, nyíltsággal közeliti meg. Mikroszkopikus felnagyítása dokumentatívan
pontos. Egy
bomló, a szó szoros értelmében rothadó
tenyészet egzakt analízisét kapjuk, irgalma tlan józansággal, érzékenységünkre,
finnyásságunkra való tekin tet nélkül. Nem
a rendező bűne, ha e hulladék látványa
és illata nem léleképítő.
Nem győzöm hangsúlyozni az improvizációs technika és a dokumentatív hitel
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értékét ebben a kényes témában. Végül
is lehet elfogadni vagy elutasítani, idegenkedni tőle vagy undorodni, csak éppen tagadni nem lehet a felderített anyag igazát.
Fontos erény, s még szembeszökőbbé
válik, ha a hasonló tárgyú, 'egyébként nem
is sikertelen Panic in the Needle Pare c.
másik amerikai filmmel vetjük össze. Ebben is egy drog áldozatául eső pár históriája áll a mese középpontjában, de a
rendező sajnos a régi jó dramaturgia ismert kliséitől sokszor nem tud elszakadni.
Bizonyos elérzékenyült szomorúság, a szép
szerelern kényszerű pusztulása feletti bánkódás árnyékolja be a lebomlás folyamatát. Ami a Trash-ben könyörtelen, brutális
valóság, itt legtöbbször dramatikus vagy
éppen melodramatikus
fordulatnak
hat.
Mert minden lépcsőt be kell járni az
önpusztításban, mert egyet1en szólamot
ismételget minduntalan,
a panaszét
Schatzberg ítélete erőtlenebb, mint a
másiké.
Végül is, bármilyen divatossá kezd válni
a kábítószer drámájának tárgyalása, valljuk meg, nem éppen hálás anyag a rnűvészet számára.Szétesésre hajló és arctalan,
megfoghatatlan kontúrú alakok árnyékháda, kiknek vlághoz fűződő szálai eloldózódtak, akik számára a szerelern ritka
fényűzés, a munka még ünnepnapokon
sem jelenik meg a láthatáron - hogyan
is közelíthető meg szemléletesen, gorombaság nélkül, anélkül, hogy a tárgy durvasága magát a filmet ne tegye kínosan
közönség.essé? De mert kellemetlen igazság, attól még létezik, és valószínűleg
megkerülhetetlen
igazság. Ezért tarthat
számot nagyobb sikerre a valósághoz tapadó, direkt ábrázolás, mint a fikcionált.
Az eleven élet sokrétűbb, diffúzabb, színesebb; a humor, a véletlen megannyi oldási lehetőséget tartalmaz - ahogy ezt a
Trash példája is igazolja. Míg a regényes
feldolgozás hamarabb téved a konvencionális elszörnyedés, a szükségtelen moralizálásés
<il. vele
oly szorosan együttjáró
szentimentalizmus nem éppen vonzó útjára.
Ime mégegy érdekes bizonyíték a kétféle film közöttí, alapokat érintő különbségről. Morisey és Warhol filmje, minden
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nem remekmű. D2 a Pánik a Needle parkban sem súlyos elmarasztalás t. A kérdés
tehát nem az, melyik a jó film és melyik
a rossz, hanem a maga műfajában melyik
a tisztább, pontosabb - egyszerűen eredetibb. És ha ezt vizsgáljuk, akkor a Tvash.
több újdonságot, több ismeretlent és hiteltérdemlőt tartalmaz, mint a jól megcsinált, megoldásaiban és szemléletében
sokszorosan ismerősebb, hagyományos utakon járó másik.

Hogya széthullás mélyvilága milyen nyugtalanítóan vagy természetesen érintkezik
a normális lét határával,
azt Forman
amerikai filmje bizonyítja a legbeszédesebben. A Taking off - híven a rendező rögeszméihez, illetve sajátos tehetségéhez - a legnagyobb banalitásból (egy
kamaszlány szökésének históriájából) indul
ki, melyben a drognak már semmiféle infernális szerepe nincs. Még csak nem is
mint a hétköznapi monotóniát fellazító
narkotikumot
kezeli, hanem sokkal inkább, mint egy már fellazított, képtelenné
vált vegetációt leleplező átvilágító eszközt.
A kábítószert az argot szóhasználatában
tömören "savnak" is hívják. Nos, Formannál ez a sav valóban afféle katalizátor
csupán, mely lappangó energiákat szabadít fel, meglévő folyamatokat tesz egyszeForman:
Taking off
rűen láthatóvá, érzékelhetővé.
Mi ez a folyamat? Inkább tévelygésnek,
kétséget kizáróan, felfedező erejű. Amiről céltalan mozgásnak nevezhetnénk, 'elvégre
tudósít, azt ilyen pontossággal, ennyi hi- a "létbevetettség" ösztönös, védekező moztelességgel még sohasem láthattuk e fil- dulatait éppen az jellemzi, hogy öntudatmet megelőzően.
A forma érdessége, lanok, nem szándékoltak. Forman eredetisége, hogy minden filozofikus pátoszt
nyers ereje is ezzel függ össze. - A Pánik
a Needle parkban viszont legfeljebb sok lehánt a témáról. Nála az életet eligazító
részletében szép, megrendítő film a kábí- biztos értékek vagy a bizonyosság hiánya
tószer romboló hatásáról. Amire vissza- valami megható, már-már monumentális
jelentkezik, a tétovaság
emlékezünk belőle az két nagyszerű szí- korlátoltságban
nészi alakítás (tehát újból teljesítmény, és és keresés eszményien egyszerű butaságnem igazság), valamint sok-sok iszonyú ban. Hősei most is derék kisemberek;
mit tudják ők, mi az ember lényegi mainjekciózás képe, amikor is érzékenyebb
idegzetűek elfordították fejüket, olyan ri- gánya, sorsának földi megoldatlansága bajaikban, ügyefogyottságaikban egy minasztó látványavénába
behatoló tű hangdennapossá vált, "lesüllyedt" szorongássúlyozottan felnagyított premier plánja.
élmény teljesedik ki. Árvák és komikuTartózkodnék attól, hogy osztályzatoksak, jóravalók és reménytelenek.
kal lássam egyik vagy másik filmalkotást.
Mert Forman ironikus-fanyar látlelet éA Trash sem érdemel ötöst, biztos, hogy
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ből igazán nehéz volna megmondani, hogy
ebben a nagy elveszettség ben, gyermeki
bizonytalanságban
ki az árvá bb : a világra
rácsodálkozó, önmagát kétségbeesetten
kereső fiatalok nemzedéke-e,
vagy a felnőttek, akik semmit sem tanulta k, semmit
sem felej tettek.
Min tha valamennyien
egyetlen felismerés rabjai lennének, annak a kafkai bölcsességnek, hogy az élet
folytonos eltérés, mely még csak azt sem
engedi meg, hogy felfogjuk, mitől térít el.
Létük alapélménye
a tanácstalanság.
Miért, hogy mindig történik valami? Mi t
lehetne válaszolni a szüntelenül
tolakodó
kérdésekre ? Nem hogy felelni, legtöbbször
még kérdezni is alig tudnak. Megváltozott
volna a világ? Miért lettek hűtlenek hozzájuk a fiatalok? Egyáltalán, kik ezek a
gyerekek,
akiket maguk nemzettek
és
szültek, és akik most szótlanul, szelíd mosollyal kilépnek a körből, valami rej télyes
ismeretlen felé.
A reménytelen közeledés kísérletét egy
páratlanul
mulatságos és mélyre világító
jelenettel
érzékelteti
a film. Képzeljünk
el egy hatalmas szállodai hodályt. Az Elszökött Gyermekeiket Kereső Szülők Egyesületének partyján vagyunk, estélyi ruhás
hölgyek és szmokingos urak között. Nagytekintélyű pszichológus szól az elhagyott
szülőkhöz, az együgyűekhez
leereszkedő
tudósok nyájas-öntelt
hangján. Nem érthetik meg, úgymond, gyermekeiket,
ha
maguk sosem próbálták
ki az "utazás"
varázsát. Ime az alkalom megízlelni! S az
éltes urak és hölgyek mohón, borzongva
adják át magukat a bűnös kalandnak. Nehezen jön az élvezet. Csak a "felszállás"
(taking off innen a cím) bódulatát
látjuk, majd egy idétlen sztriptiz pókert
otthon, a teljes elszabadulással.
melybe
váratlanul, táguló szemekkel érkezik haza
a kislány. Két szégyen, ámuló értetlenség
néz szembe egymással, az eldobott ruhák,
szemérmet elfedő atya áriázása közepette.
Mit is mondhatnának
ezután egymásnak?
Forman
filmje attól nő a sablonos
anekdota fölé, hogy a szülők-gyermekek
nemzedéki ellentéte mögött egyetemesebb
zavart érzékeltet: az átgondolatlan, feldolgozatlan létezés groteszk bizonytalanságát,
ahogy nevetséges-szomorúan
lavíroz a kis-
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szeruseg üresjárataiban.
Mi ez a szívóskodó erőfeszítés, ez a látszólagos magabiztosság? - kérdezi a film minden kockája. Mire irányul ez a lázas nyüzsgés?
Mindenki fut valami után, csak éppen a
cél homályos, meghatározatlan.
A beatrajongó kislány a .siker csodája után, a
rendkívüli mámora után, a szülők a rend
után, amit valaha akolmelegnek s oly áttekin thetőenegyszerűnek
képzeltek, mint
a szent család. Szánalmas keringés?
Csak esendő, emberi.
Éppen ezért, Forman sza tírája
sosem
kíméletlen. Ha egy végtelennek tetsző panorámában meghallgatásra
váró tizenéves
bakfisoh.at vonultat fel persze csupa
ismerős "cseh" arcot - a pattanásos zavar, a vampos önelégültség,
lila szenvedélyesség, j ópofaság és kamasz-szornj úság
ezernyi variációját, bemutatása sosem lesz
egyoldalú, fölényes. Hitelességét ésérzékenységét dícséri, mikor egyszerre utal a
gyerekek átélt kínjaira és ugyanakkor
e
szenvedések
elég hamar belátható, megkérdőjelezhető
mélységeire.
Minden vágyálom,
kitörés
és kaland
éppen olyan, amilyen szükös
vagy tág
maga az élet, melyből felszakad, melyet
szétfeszítení próbál. Ahogy Forman filmje
attól nyer-ts szellemességét"
hogy ezt a
megfelelés t oly
pontosan
érzékelteti,
ugyanúgy,
az Outback című ausztráliai
filmnek is az adott erőt, hogy következetes tudott lenni ennek a kegyetlen párhuzamosságnak
az ábrázolásában.
Ted Kotcheff
filmje egy karácsonyi
szünidő
néhány napjának
történeté t beszéli el, de ez a kirándulás nem a "felszállás", hanem a mélyreszállás,
a pokolba
való alászállás nyomasztó kálváriája. Hőse
a senki földjéről, afféle Átokföldről, elhagyatott vörös homok-sivatagból
próbál elszabadulni
néhány napra, a nagyváros,
a civilizáció jótékony díszletei közé - ám
a lehúzó erők nagyobbak, körül van zárva, könyörtelenűl.
Kanmurík,
mérhetetlen ivászatok és valami különös,
elvadult
vérengző vadászszenvedély
kerítik hatalmukba. Nincs sehol sem menekülés számára. A barbárság börtönét, az elmaradottság poklát nyers erővel felelevenítő
film mindennél
súlyosabb ítéletet mond
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egy általunk ismeretlen földrész életmódjáról, de valójában ennél többről is.
A leépülés, úgy látszik, sajátos láncreakciót indít meg. Bizonyos körülmények
között a bomlás megállíthatatlan, egészen
a teljes széthullásig. Az Outback végül is
néhány kivételesen érzékletes képbe foglalja őssze e pokolbeli évad rossz szellemeit: a fojtogatóan fülledt, inget testre
tapasztó hőség, a szomjat sosem oltó,
agyat felforraló sör, a csípős veríték, a
mindenütt jelenlevő, kipusztíthatatlan
legyek kézzelfogható valóságában. E néhány
motívum állandó, szakadatlan ismétlése
teremti a film agresszív - olykor talán
túlzottan
hatástkereső - erejét, újból csak
azt igazolva, hogy a közelbe rántott, engesztelhetetlenül
pontos bemutatás mindig általánosabb értékű, mint a regényes
történetek.
A "J.ent" világának átkát, fullasztó súlyát éppen ezekből a végsőkig érzéki,
konkrét képekből, a fizikai lét aprólékosan
elénk tárt részleteiből hívja elő a film,
megragadóbban,
emlékezetesebben,
mint
bármely izgalmas sztori képzeletdús kalandjai révén. A fikció itt legfeljebb kiváncsiságot ébreszthetne,
míg ebben az
őrült, végeláthatatlan kenguruvadászatban
az erőszak, a tompult részegség, a tehetetlenségbe fulladó szexualitás, a fellobbanó vadászösztön elementáris erejét kell
megélnünk, bőr-ünkkel, idegeinkkel, lélegzetvételünk gyorsuló és ki-kihagyó ritmusával, Kell-e magyarázni, hogy messzibb
jutottunk a megismerésben, mintha csupán mesét láttunk, hallgattunk volna?
Mert éppen ez a barbár érzékletesség
a film kivételes adománya. Hiszen mi
mással is. hatna ránk, ha nem ezzel a leigázó, bekerítő technikával, a kitartó megidézés valóságot ránk kényszerítő hatalmával, ezzel a tolakodó, tapintatlan, az
egyes elemeke t konokul felsorakozta tó
erőszakossággal?

"Csak a középút nem vezet Rómába" __
figyelmeztet Schönberg a kényelmes konyhabölcsességekkel szembeni mélyebb, józanabb igazságra. A kiélezés, a végletek
vállalása, úgy látszik, nemcsak a művészi
o
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formálás élebeleme - fejlődésének, változásainak alapelve is. Éppen a filmre ne
vonatkoznék az általános törvény?
Ha ma a kétféle filmkultúra létéről, a
régi mozi és az ún. új filmművészet útjainak elválásáról
beszélünk, nem árt emlékezetünkbe idézni eme tétel tanulságait.
Vagyis hiábavaló törekvés volna a szélsőségek mindenáron való összebékítése. A
hagyornányo-,
szórakoztató film és az
avantgard e - nevezzük végre nevén!
nem mérhető többé azonos mércével. Az
egyik a bejárt, elrendezett valóság szolgája, a másik az' előörsöknek kiosztott
szerepnek megfelelően, az ismeretlen, változékonyságával izgató terep feltérképezesere próbál vállalkozni.
Természetes,
hogy a régi eszközök nem alkalmasak ennek a feladatnak a végrehajtására. A mégoly ügyes dramaturgia, a telibe találó poénok, az irodalom tól átvett klisék nem
szolgálhatnak út jelzőül az új észlelések,
megfigyelések, információk felhalmozására. A filmnek a maga sajátos természetére
kell rátalálnia (pontosabban visszatalálnia
a maga elemi adottságaihoz), hogy ezeket
a hatékony felfedezéseket megtehesse.
Bresson, a Trash, Forrrian vagy az említett Outback azért érdekesek számunkra,
mert - persze más-más szinten - a régi
tradíciókkal
való szakítás jogosultságát
igazolják. Nyers életfolyamatokat elemeznek "in vi vo", a közelség, preciz.itás,
konkrétság sosem látott érzékletességével.
Anyagszerűek, mert valóságos jelenségekre tapadnak, ahelyett, hogy konstrukciókat tárnának elénk. Dinamizmusuk nem
a színpad tól örökölt fordulatok változó
feszültségéből adódik, hanem egy valóságos kontinuitás kábító, ismerősen ismeretlen folyamatosságából, lüktető áradásából.
Mozgékonyságuk érzékenység, azonosulasi
készség és nem technika.
Ám éppen ebben a "szabálytalanságban", látszólagos formátlanságban jut közel a film, a maga módján az írás komplexitásához is, hogy végre a karnera is
egyszerre próbáljon meg leírni és "gondolkodni", beszámolni és emlékezni; másszóval, a tudat 'egész heterogénitását, nyers
és megmunkált
élményeket
együttartó
hullámzását követni.

De ha ma oly szívesen, s talán még
sokszor nosztalgikusan, filmírásról álmodozunk, semmiféle szigorú, új katekizmust nem szeretnénk ezzel kialakítani körülötte. Amit mondhatunk, az csupán anynyi, hogy mégis e filmírásból sarjad a

jövő lehetősége. Nem, nem próféták szólnak általa, csak a nyughatatlan, kívánesi
kapunyitók. Nem váteszek, csupán a szorgos, türelmetlen felderítők.
Ne mulasszuk el meghallani és kibogozni híradásainkat.
Bíró Yvette
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ELLENVÉLEMÉNY

Túl a Horizont peremén
Sokra vitte, sikert csinált, szűntelen
szerepelt
a "líraiság" fogalma a Horizont
kri tikáiban.
A
film kulcsává
vált, - anélkül, hogy nyitná a
zárat. A fogalom sikere:
álsí.ker, másrészt
pedig igen kétértelműen
forgolódott a bírálatok
szövegében, dícséretnek
tűnt, pedig (itt ott erősebb suhintásokkal)
vállveregetés
akart lenni, s
az is lett belőle. Kevesebbszer,
de azért gyakran szerepelt a "környezetrajz",
valamiféle
szocicgrafikus
igény, külvárosi
táj és emberi világ
felmérésének
emlegetése. Az utóbbival
is téves
képet alkotva a mű lényegéről, az alkotó szándékáról éppúgy, mint a korántsem
gyengeségek
nélkül való megvalósulásról.
Sándor Iván gondolataival is, érveléseivel
is többek között ezért
nem értek egyet. Úgy látom: olyan eszmei sáncok mögé áll, ahonnan a Horizont
peremét láthatja, s így nem is nyerheti
meg jobban tetszését ez a film, nyugtalanítóan
,,'Se ilyen se
olyan" marad. Ami a képsorokban költői, oldott,
lágy vagy játékos elem (a nyitó képsor: kamasz
egymásba
úszó álomképei ; két alkalommal
a
munka,
a felszabadultan
vidám, könnyed, erőfitogtató, de igazi örömet adó tevékenység képe;
anya és fia hajnali
évődése), az mindössze szín
a mű egészében, nem alaptónus, 's nem is önmagáért, nem is a lírai hangulatért
való. Gábor
Pál ugyanis második
munkájában
éppúgy,
mint a pályakezdő Tiltott
terület-nél
nagyon
is etikus, már-már
görcsösen az emberi személyiség és tett erkölcsi minőségre koncentráló
ábrázolást nyújt.
Észre kell azt vennünk,
bármily
különös is
a helyzet, ami ennek tudatosítására
itt kínál-

kozik. Tegyük fel a legfontosabb
kérdést: felelőtlen, züllésre
kész gyerekről
van-e szó itt?
Nem, hanem a gyerek- és felnőttkor
határán
járó s a cselekmény
kezdő és végpontja
között
tulajdonképpen
egy válság senkiföldjére
került
kamasz tetteiről.
És a tettek mögött megbújó
igazságokról. Cselekvései pedig eredendően
tiszták, s javarészt
ösztönösak, a szerepjátszásnak
nincs nyoma rajtuk.
Karesz ugyanis
őszinte,
nyílt és naiv, és a film abban a pillanatban
ragadja meg személyiségét,
amikor - életében
talán először, talán utoljára
- éppen ez robbant ki igazi konfljktus-sorozatot
benne
s körülötte, megteremtvén
a keserves szembenézésnek azt a helyzetét,
amiből majd a kompromisszumokat
ü, elismerő, elfogadó etikum megszülethet.
"Biztosan nektek is vannak ígazságaitok,
csakhogy én nem tudom meglátni" - mondja a filmbeli Hajdu elvtárs a lázadó fiúnak. Gábor Pál
filmjének értelme és művészi ereje onnan ered,
hogy az alkotók ott és úgy állít ják fel a kamerát, hogy az, ami a szernélyzetís
székéből
nem, a mozi nézőteréről
élményszerűen
és áttekinthetően
megláthatóvá
válik. Nem mondják,
de mutatják.
Honnan?
Karesz közvetlen
közeléből onnan, ahonnan ő maga nagyon élesen, horizont ja,
s horizont jában
a nagyon
is egyedi arcokat
mutató társadalom
majdnem
teljesen az ő nézőpontjából
megfigyelhető.
Éppen ezért nagyon is
belső (a Sándor
Iván cikkében hiányolt
lélektani, személyes) területen
állhatunk
mindvégig,
azzal a természetes és igen következetesen
vállalt

megszorítással,
amí a film kifejezési sajátja, hogy
tudnillik a karnera nem állítható fel a szembogár
mögött, a cselekvés, a mimka, a magatartás
beszédes jeleit ~nnál inkább
és annál élesebben
veheti szemügyre.
Karesz esetében annál is fontosabb erre figyelni, mert a szavakig érő, gondolatilag
kifejezhető
mondandója
vajmi kevés.
Gábor viszont nem hajlandó
a "szájába adni"
olyasmit, amit egy fejlettebb
intellektus
lélektani tudatosítással
megfogalmazhatna
helyette
a
benne rejlő etikai, pszichológiai
problémákról
s az ő igazságai ból. Ezt az alkotói alapállást
nemhogy kétségbe vonni nem érdemes és nem
jogos, hisz hitelét a Gáborhoz feltehetően közelálló angol filmiskola
s különösen
annak legjobb művei (pl. a Hosszútávfutó
magányossága)
és a Horizont
önmagában is bizonyítja.
Az a rövidtávú,
de nagyon is feszült lázadás
- melynek során az én és a világ határai élesen kirajzolódnak
a hős számára, hogy ezáltal
mintegy alakot kapjon, s határai
átléphetőkké
váljanak
-, nem "action gratuít'i-ek
sorozata,
mint ahogy ezt Sándor Iván sejteti. Az a világ
ugyanis, melyriek törvényeit,
elvárásait
hirtelen
szinte mindenütt
megtagadja
(eltépvén makacsul odarángatott
tanú előtt a Hivatal
iratait; becsapva maga mögött a jószándék tárta
ajtót; a Ha...
gépfegyverező
fiataljaival
egyazon düh gyönyörével
merülve
el egy ideig
egy másik film látványában),
felnőtt
világ. És
bár szűntelenül
a hóna alá nyúl ("Nekem mindenki csak segíteni akar"), joggal érzi: idegenül,
tőle idegen vágyak és célok felé noszogat ja, kéretlenül és oda nem figyelve rá: rossz módszerekkel. A film felfedező erővel és keményen
sorra mutatja ennek jeleit. A hivatali írodavezetőt, a nagysvádájú,
ügyes autószerelő pénzért
pojácáskodó színjátékát,
a vidéki autótulajdonosokat (szál cigarettáért
kilincselő
riagyapával),
egy szállítmány
terheivel
s a piac zavarosságával ügyeskedő vidéki teherautósofőrt,
s végül
a gyerek volt osztályfőnökét.
nőkollégája
térdének két asztal alatti simogatása között egy igen
kerekre formált, kioktató, ám atyaiari jóindulatú
"sLlöveggel" a [ólneveltségről,
s arról, hogy a
sivár táncterem
"még mindig gimnázium".
Még
képtelen kiegyezni mindezzel, hátat fordít, tehát
elszalad,
"kiiratkozik".
S e konok pillanatok
kemény
és ijedt szemvillanásai,
indulati
töltése s reménytelen
tagadása az, amiért Gábornak igen közel kellett hajolnia alakj ához, ezek
ugyanis csak onnan láthatók.
Akár ki is zuhanhatna teljesen (a bűnözés, a teljes antiszociali tás irányába)?
A kapcsolatok
"rendje" s maga

a tagadás azonban nem ily egyértelmű
e munkasfiú körül. Az özvegy munkásanya
fia számára kispolgári
álmokból ugyan dédelgetve építgeti a jövőt. Nehézkes
gesztusokkal
is igazi támogatást
ígér a veterán. Egymással
ellentétesen
ugyan - az egyik a gyár, a másik
a fehéringesek
világa felé irányítva
őt - igazi
emberséggel
akarják helyhez segíteni a felnőtt
világban. Végül is az igazi jóindulat a kelepce.
S itt a szeretet
"zsarolásának"
kölcsönös játékából jön ki a végeredmény.
Ezért lép ki helyzete senkiföldjéről,
a málló falú, anyja cigarettafüstjével, elzakatoló vonatok zaj ával teli lakásból keserűbben,
józanabbul
- a valós tájak világába. A pszichológiai
teszt már csak a motívumok kissé felületes
összefoglalása,
s
az a fanyarság, amivel a film az utolsó képben
bölcsen búcsúzik, már nem Kareszt, hanem a
továbbra sem egyértelmű világot illeti.
Ami a belső feszültségek között és ezek hátterében környezetábrázolás
(a komor "város pereme", bérházi környezet), .az sohasem kap nagyobb hangsúlyt, a film nem szociografizál, csupán reális, mai, a történetet
nagyon is világunkba vonó színteret
alkot. S ami líra, az
nem becézgetés, nem a "mélyre süllyedtekv-nek
a "kopásos alakok"-nak
való drukkolás, e fiatalember bontakozóban
lévő erkölcsét, belső tisztaságát, furcsa módon környezete
fölött álló fiatalos szépségét vonja fénybe. S ez nem csupán
"lelki ügy": a sokféle irányba próbálkozó válságos nap után magányosan
megfürdő
fiút a
málló falak között testi szépségében, örömében
is meglepLEzután
mondja ki a gyerek az
igazmondás kockázatával
- a szeretett anyának
a filmen belül többértelmű
mondatot:
"én már
nem vagyok a hivatalban
- és egyáltalán: sehol
sem vagyok." Felnőttkora
csak ezután jön, csak
ezután jöhet.
Fegyelrnezettségével,
okosságá val a rendező -_
s vele együtt a néző, ha a hosszú hajú munkássrác arcába hajlandó
elfogulatlanul
beletekinteni - izgalmas szorítóba keveredik: ,a megértését, megilletettségét
kell messzebblátó
társadalmi és er kölcsi felelősségével
szem besítenie, Kár,
hogy nem minden részletében, s helyenként
tempójában,
formájában
egyforma
"sűrűségű"
a
Horizont.
Végső kifutásában
pedig különösen
fáradt
az iram. Az irónia ezt nem feledteti.
'Elsősorban nem vitázni akartam
,a kritikusok
véleményével:
a filmben meglévő szépség, emberi hitel és művészi
eszme pártjára
szerétném
állí tani az olvasó t.
Fogarassy Mikló$

Truffaut:

Családi

fészek

Österezzuk-e még a "papa moziját" ?
Antoine Deinel tehát tovább él a filmvásznon.
A lázadó, vad karnaszt akit Truffaut
megismertetett
velünk a Les quatre cents coups-ban
(Négyszáz
csapás), és megszerettetett
if júként a
Húszévesek
szerelmé-ben
most a Lopott
csókok
s a Családi
fészek
képsoraiban
tovább
kísérhetjük
a felnőttkor
kezdetének
kalandjaiban. Ez a kísérgetés
nincs híján örömnek
s
ürömnek,
no meg valamelyes
tanulságnak ...
Kalandjaiban
- mondtam, IS valóban azt hiszem, hogy műfaji meghatározásuk
szerint leginkább a kalandfilm
kategóriájába
sorolhatók.
Mindegyik vérbeli pikareszk
történet, egymásra
halmozódó epizódok látszólag rendezetlen
sora,
amelynek áradását
semmi más nem köti össze,
mint az időbeli egymásra
következés,
az évek
és események kronologíkus
sodrása.
Hogy kicsinyke
kalandok,
jelentéktelennek
látszó, ,;hősietlen"
epizódok .következnek
egymásra? Hát mit tegyünk, ha egyszer Antoine
Doinel nem hős, csupán egy ember, egy emberke a század második feléből?

Ki is tulajdonképpen
ez az Antoine Doine.?
Az első film bemutatása
idején, illő tapintattal, de megfelelő nyomatékkal
adták tudtunkra.
hogya
történet
önéletrajzi
ihletésű, hogy cselekményének
elemei a szerző saját gyermekkori
élményeiből
származnak.
Azonos
tehát magával Francois Truffaut-val?
Nyílvánvaló
tévedés
lenne ezt állítani.
Ennél csak akkor tévedhetnénk
nagyobbat, ha
nem ezt állítanánk.
Paradoxon?
Dehogy az ...
Persze, a történés,
az események
már az
első filmben
is nyílvánvalóan
átköltöttek,
s a
továbbiakban
egyre inkább költötte válnak
(Sőt
- néhol egyenest kiagyalttá.) Az ellentétpár
első fele tehát al ígha szorul bizonyításra.
Marad
tehát a második állítás, ami t igazolni kell.
Megpróbálom,
de ehhez vissza kell szaladnunk több mint egy évtizedet,
Aki.k már éltek akkor, s figyelemmel
kisérték a film-életet,
jól emlékeznek
rá, hogy az
ötvenes évek legvégén robbant az "új-hullám"bomba. A francia film állóvizét felkavarta
egy

Truffaut:

Családi

fészek

csapat fiatalember,
a Cahiers du Cinéma folyóirat köréhez tartozó ifjú kritikusok,
a párizsi
film múzeum egykori lelkes "cinéphile"-jei,
akik
megvetőerr
elutasították
a Il lmgyár tás manipulációs gyakorlatát, elkerülték ,a filmiskolák padjait és a műtermí
gyakorlat
szamárlétráját,
s
különböző
szerenesés Icörülmények
segítségével - gyors egymásutánban
jutottak ábrándjaik realizálásához,
a fílrncsmáláshoz.
Jelszavuk a lázadás volt a "papa mozija" ellen. S e lázadók
egyik vezéralakja
Franccis
Truffaut volt,a
L' Arts círnű folyóirat lángostoroskritikusa,
akit az ötvenes évek derekán kishíján kitiltottak
arról a cannes-i
fesztiválról,
ahova oly diadalmasan
vonult be néhány évvel
később első filmjével elnyer ve a sokat átkozott zsüritől "a rendezés díját".
Az ifjúkori
lázongás ból az utak különböző
irányba vezetnek. Vihet persze a forradalom irányába is, de az "új hullám"
e csoportjának
tagjai nem rokonszenveztek
soha a forradalom
fegyelmével,
ennek elkerülhetet:en,
sajátos hierarchiájával,
amely kétségtelen korlátokat szab
az egyéni kezdeménynek.
Ha valamelyikük
mínt Godard - mégis az aktív társadalmi
te-

vékenység útját választotta,
akkor helyét csak
il rnozgalom
anarchista
partizánjai
közt lelhette
meg.
A másik lehetőségre
Marcel Martin
már a
kezdet-kezdetén
Ie.hívta
a figyelmet,
írván,
hogy "ezek a művészek nem arra gondolnak,
hogy megváltoztassák
a világot, hanem egyszerűen arra, hogy könyökükkel
helyet csináljanak benne maguknak.
Ilyen értelemben
ott leselkedik rájuk a konformizmus,
a pénz és a
dicsőség majd lehiggaszt ja őket."
Ezt az utat választotta
a társaságból
például
Claude Chabrol vagy Louis Malle,
De hová tartozik Truffaut?
Hiszen az nyilvánvaló:
sem egyik, sem másik
irányban
nem haladt hajdani
társaival.
Itt kell visszakanyarodni
a Doinel-Truffaut
azonossághoz, a filmek tanúságtételéhez.
A világ, amelyben a filmek eseményei lejátszódnak,
látszólag
teljesen
valóságos,
minden
részletében hiteles. A legfurcsább,
legbizarrabb
epizód is, amellyel e két film akármelyik
pillanatában is találkozunk,
valóbari ,emberi s még
untig ismert, kiagyalt fordulataíban
is - mint
erre még utalunk majd - megőrzi a realitás

atmoszféráját.
De vizsgálgassuk
csak egy kicsit
közelebbről
a képet, amely kialakul.
Nem különös, hogy Doinel kis világába soha, sehol egy
pillanatra
sem :szűrődik bele a "nagyvilág"?
Még egy rádióhír, egy utcai plakát sem jelzi a
kor viharzás ait, az események
fortyogó forr ongását ? A külsőségektől,
a ruhák
divatj ától, a
kocsik típusától vagy az amerikai
cég irodaházának építészeti
s belső berendezési
stílusától
eltekintve
- minden, amí e két filmben
történik, egy izolált, időtlen és társadalmilag
tértelen "emberi világba"
vezet.
Lényegi
tévedés
lenne persze,
ha ezt egy
"hábetleri"
világképpel
azonosítanánk.
Deinel
világába nem az értetlen
elmaradottság,
a lakás falain,a
"rántott hal és túróscsusza"
perspektíváin
túl látni nem tudó korlátoltság
miatt
nem szűrődik
be a világ. Doinel különálló,
Őt tudatosan
nem érdekli
mindez,
nem akar
tudomást venni róla. Individuum,
aki a vékony
testét beburkoló,
felhajtott
gallérú
fekete kabátkajában
bolyong a "világi
dolgok" között,
szépen metszett sápadt arcából két nagy sötét
szeme, olyan messzibe nézően eltekint
a mindennapok kis gondjai felett. Éppoly hamar megunja a hűtlenséget,
mint a hűséget. Ha véleményét
kérdeznék
a dolgokról,
valószínűleg
ugyanúgy fogalmazna,
ahogy Truffaut
tette pl.
a vietnami
háborúról,
mondván,
hogy az arcvonal mindkét
oldalán fegyvert használnak
és
egyik sem kevésbé gyilkos a másiknál.
Vitátkozva
s ellenkezve a megülepedett
truffaut-i világfelfogással
- azt hiszem, mégis nagyon igazságtalan
lenne nem beszélni
a két
film tagadhatatlan
erényeiről.
Arról
ugyanis,
hogy Truffaut, ha el is vesztette lázadó kedvét,
mesterségbelí
tudását és választékos
ízlését maradéktalanul
megőrizte. .Mindkét filmre érvényesen kimondható.
jó mozidarab, kellemesen,
elegánsan szórakoztató
munka. S ez nem csekélység akkor, amikor nemcsak a francia filmgyártásban, de ennek egyenes következményeként
a
mi onnan való importunkban
is azok a konfek-

elő-termékek
dominálnak,
amelyeknek
világképe jottányit
sem rokonszenvesebb,
sőt...
csak
éppen mégízlésrontóan
otrornbák, nyúlósan érzelmesek is.
Truffaut
a franciák
legfőbb erényeként
emlegetett szel lemességgel,
a szerkesztés
és megmunkálás
valóban
korszeru
eleganciájával
kerüli el a történetben
fel-felbukkanó
ilyen csapdákat.
Még a legközhelyesebb,
untig
ismert,
százszor
alkalmazott
szituációkba
is bele tud
vinni valamit
az egyéniség,
eredetiség
ízeiből.
Hadd utaljak csak egyetlen példára a sok lehetséges közül. A Családi fészek egyik jelenetsora Antoine
je.entkezése
az amerikai
cég
álláshirdetésére
- két, térdig koptatott
kabaréfogásból épül fel, a személycsere
félreértésből
s a nyelvlecke
sablonmondatainak
felhasználásából. Mindkét
trükk a hónaljcsiklandóztató
kacagtatás
biztosan bevált eszköze. Truffaut
azonban úgy tesz, mintha ezt nem tudná és realitásként
keze.í
az így kialakított
szituációkat.
Ezzel a csavarmtással
- no és persze a hozzá
alkalmazott
előadásmóddal
- isikerül lírai gr oteszkké
formálni a jelenetet.
Amit veszít mulatságosságából
annak többszörösét
nyeri emberi tartalomban.
Ami engem illet: rendkívül
sokra becsülöm
e filmek mívességét,
a beálhtások
pontos esiszoltságát,
a látszólagos
evidenciák
rafinált
tudatosságát, a párbeszédek
finom megforrnálását,
a típusválasztás
gondosságát
s a hibátlan
színeszvezetést
,a mestermunka
megannyi
jegyét.
A holnap filmje szerelmi
aktus lesz
írta másfél évtizeddel
ezelőtt Truffaut
-,
és
ezt a filmet nem a karnera hivatalnokai
fogják
készíteni,
hanem
olyan művészek,
akik számára a filmforgatás
nagyszerű
és lelkesítő kalandot jelent.
Milyen
kár, hogy emellett
az is nyomban
eszünkbe jut, mi lyen hamar ráunt Antoine Doinel a szép japán lánnyal való szerelmeskedésre
is ...
Bán Róbert

MŰHELY

FILM AZ IMPROViZÁCiÓ

FEGYELME ALATT

Beszélgetés Zolnay Pállal
- Min dolgozik?
- Filmet akarok csinálni.
- Kész a forgatókönyv?
- Nincs forgatókönyv.
- Hogy lehet ez?
- Ez olyan film, amiről hagyományos értelemben vett forgatókönyvet írni nem lehet.
- Akkor minek alapján forgat?
- Megírtam néhány oldalban a koncepciót, és hogy az alapszituáció termékenységéről meggyőződjek, beforgattam - keskenybe - egy órányi anyagot.
- Ez meggyőző volt?
- Több volt ennél. Kiderült, hogy az
anyag egyetlen megközelítési módja: a
tényleges forgatás.
- Másokat is meggyőzött?
- Igen! ....
De most energiámatarra
kell fordítanom, hogy mindenkit meggyőzzek - akitől csak függ, hogy ez a film
létrejöjjön - arról, hogy ebből az alapszituációból lehet egy egész estét betöltő,
színes, nagyjátékfilmet csinálni - ha tetszik gyártani -, amennyiben biztosítják
számomra a forgatás feltételeit.
- Mi a film alapszituációja?
- :Egy munkafolyamat.
- Résztvevői?
- Egy munkacsapat: egy fényképészügynök,egy fotós és egy gitáros végzik min-

dennapos munkájukat, mindjárt hozzá kell
tennem, hogyafényképészügynök
egyszemélyben retusál is.
- Miből áll a mindennapos munka?
- A munkának négy fontosabb fázisa
van. Egy: megrendelő t kell szerezni;
kettő: le kell őt fotografálni; három: le
kell neki szállítani az árut, saját fényképét.
- Hol a negyedik fázis?
- Hát igen! ... A fényképet
még a
leszállítás előtt - retusálni kell, - azaz
olyanra kell formálni, ami tetszik a megrendelőnek - különben nem veszi át. A
megrendelő ugyanis "eszményi" arcát rendeli meg. A mindenkori tudatszintjének
megfelelő "eszményi arcát"! A fotós is lát
egy "eszményi" arcot, - amikor belenéz
az objektívbe - és lefotografálja a megrendelőt, ez a két "eszményi arc" azonban olyan messze van egymástól, mint
amilyen messze van egymástól a két ember
tudatszintje.
- Mí tehát a film konfliktusa?
- A film alapkonfliktusa: A Fotós és a
Retusőr törvényszerű megütközése. Minél
hűségesebb képet fotografál a Fotós, annál több dolgot ad a Retusőrnek.
- Egymás ellen dolgoznak?
- Igen.
- A Retusőr belejavít a képbe?
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- De még mennyire ! Veszi a színes festeket, fogja az ecsetet, és "belejavít" a
fényképbe.
- Tudatosan készít tehát ízléstelen képet. Akkor ez a Retusőr kártékony ember, mindenesetre szélhámos.
- Szó nincs róla! Becsapja tán a vevőt?
Nem! Nem csapja be. Ellenkezőleg: azt és
olyan képet szállít, amilyet megrendeltek
tőle. Persze nem szállíthat mást - Ielkopna az álla -, mert a megrendeléskor
csak előleget vesz fel - gyakran azt se -,
a fénykép leszállításakor viszont behajtja
a teljes összeget. Egyébként jogos lehet a
vád, mert a nézőben is felmerül az, hogy
a Retusőr szélhámos.
- Mi győzi meg a nézőt az ellenkezőjéről?
- A nézőnek a film folyamán - meghökkenve - kell felismernie, hogy a Retus őr nem szélhámos,
hanem hivatásos
realista. Tevékenysége ugyanis törvényszerű. Ha ezt a hivatást választotta, ezt
kell csinálnia; retusál vagy elveszti ügyfeleit. Retusál vagy éhen hal, itt nem lehet
finnyáskodni, folytatni lehet vagy abbahagyni, de ha abbahagyja, jön helyette
más, aki majd retusál. Retusőrök kellenek, mert kitermeli őket a társadalmi
igény.
Hamisí tan i ?
- Ez nem hamisítás!
- De hamisítás!
- Nem az! '" Az embert meghatározza
és jellemzi, hogy mik az "eszményei", a
megrendelő társadalom igénye jellemző
a társadalom arcára.
- A mi társadalmunkra jellemző a giccs?
- Lóg a kép a falon. Az esztéta azt
mondja rá: giccs! De aki felakasztotta ezt
a képet, és nézi mindennap, az nem azt
mondja, hogy giccs! Az azt mondja: ez a
férjem, akit szeretek. Ez a gyönyörű aranyhajú, piros szájú - gyerek, az én
gyerekem. Ez a kép az én fiatalságom
stb. stb. ... Ez nem giccs! Ez egy kép,
ami mögött sorsok állnak, ez egy kép, ami
ontja magából az érzelmi asszociációkat.
- Végül is a Retusőrnek és a Fotósnak
egymással semmi baja. Konfliktusuk megoldódhat?
- Csak a nyugdíjban vagy a halálban.
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Konfliktusuk ugyanis a társadalomban elfoglalt helyükből következik. Társadalmi
szerepükből, a term2lésieszközhöz
való
viszonyukból. A termelési eszközök ti. a
Retusőr birtokában vannak. Övé a fényképezőgép, övé a fényforrás, övé a nyersanyag, övé az autó, és neki adott az állam
engedélyt, hogy munkáját törvényes keretek között folytathassa. A Fotós nincstelen, a Retusőr alkalmazottja.
- Miért nem lázad fel, ha a Retusőr így
bánik vele?
- Állandóan lázad, de el nem szakadhat.
- Miért ? Ő nem kaphat állami engedélyt?
- Mit érne vele, ha terméke nem kell
a megrendelőknek. Amit csinál, a kutyának sem kell.
- Ráadásul még lázadozik. A Retusőr
mégis tartja? Miért?
- Azért tartja, hogy ne neki kelljen belenézni az objektívbe.
- Szubjektív okokból?
- Igen, a filmen ennek nyílvánvalóvá
kell válni. A Retusőr ugyanis tehetséges
ernber ...
- Azon túl, hogy tapasztalt szakember?
- Hallatlan szenzibilis alkat. Ezért nem
tud belenézni az objektívbe. Ezért kellett
felhagyni a korábbi hivatásával.
- Mit csinált?
- Fotós volt.
- Hogy lett Retusőr?
- Kényszerből. Kutyának sem kellett a
terméke. Ezt nem tudta elviselni: feladta.
Igy lett sikeres ember.
- Szánalomból tartja a fotóst?
- Nem sajnálja. Megérti őt. Figyeli. Várja a pillanatot, amikor a Fotósban saját
sorsát visszaigazolhatja.
- Várja a pillanatot, amikor a Fotós feladja?
- Hol várja, hol fél tőle. Drukkol neki,
de ellene is. Érzelmeinek váltakozását
több szituációban hozza a film. Ahogyan
minden erejével segíti, miközben kelepcét
állít neki. Elgáncsolja, hogy azután f-21segíthesse.
- De végül is a retusőrök teszik lehetővé, hogy a fotósok gyakorolhassák hivatásukat ...
- Igen.

- Ezek szerint a Fotós parazita.
- Ellenkezőleg.
Abszolút morális fölényben van.
- A megrendelőkkel
szemben is?
- A megrendelőket
- sorsukban - tiszteli. A valóságot felismerve
őket nem vádolhatja.
- Miért van morálís fölényben
a Retusőrrel szemben?
- Mert a Retusőr nem a változtatás
irányába cselekszik.
- A Retusőrt vádolja?
- Egy valakit vádol: önmagát. Képességeit hibáztat ja, amiért úgy látszik, nem
elég jó fotós. Nem tud olyan képet csinálni, ami mindenkinek
tetszik. Cselekvésének, kitartásának
ez a rugója, mozgatója. Ezért nem adja fel.
- Beszélgetésünk
elején említett egy harmadik szereplőt,
a Gitárost.
Ő is részt
vesz a munkafolyamatban
?
- Igen.
- Mi t csinál?
- Gitározik.
- Mí a funkciója
a filmben?
- Ezt nehéz szavakkal megfogalmazni.
A
felismerések
hordozója
és összefoglalója.
- Igazságokat mond ki?
- Dobog, zenél, énekel. Az adott atmoszférát ellenpontozza,
leegyszerűsít,
kiemel
és differenciál.
Tágítja az érzelmi asszociációk skáláját.
Mindenütt
jelen van a
Gitáros, és nem zavar, mert egyformán
j ól közlekedik a Retusőrrel
és a Fotóssal;
mindenkivel,
aki csak a felvevőgép
elé
kerül, mert az ő művészete elvont, éppen
mert nem konkrét: közérthető.
- Olyan sok vérbeli
szituációt
jelzett,

miért nem írja meg forgatókőnyvben?
- Mert akkor meg kellene írni a szerepeket, és köteles lennék kiosztani
színészekre. Nyomban
elveszteném
azt a kincsesbányát,
amit az élő élet költészete kínál.
- Nincs szüksége színészekre?
- Most van szükségern
igazán. A filmben játszó három színész soha nem látott,
filmszínész számára szokatlanul önálló feladattal
találja szemben
magát. Itt koncentrálni
kell. Szakmai és emberi tudásukkal nekik maguknak
kell szóra bírni
a valóság emberét,
és felmutatni
a köznapiból a költészetet.
Ez kemény munka.
A felvevőgép
elé kerülő
emberek
nem
szereplők, ők azok" akik fényképüket
megrendelik.
A világ legkényesebb
portékái.
Önmagukat
egyenesben
adják, érzékenységet és hitelességet
követelnek
a velük
együttmozgó
színésztől. Lelepleződik mellettük mindenki,
ha hamis. Forgatókönyv
helyett leforgattam
a témában egy órányi
anyago t, és a forgatás
során megrendítő
tapasztalataim
voltak. Nincs az az irodalom,
nem lehet olyan dialógust gyártani, olyan
szituációt megfogalmazni,
amely vetek edni tudna - e téren - a valósággal.
Hogy lehet mindezt megragadni ?
- J ó helyre kell letenni a kamerát.
- Mi tehát a film módszere?
- Élni a szabadsággal,
amit a valóság
felkínál ... Felszabadítani
befogadóképességünket . .. És az összhatást szigorú filmi
konstrukcióval
megsokszorozni
...
- Mit akar ezzel bizonyítani?
- Azt, hogy így is lehet filmet csinálni.
Ember Marianne

Zolnay Pál filmelképzelése
- mint a beszélgetésből
kiderül - a megszokotthoz képest újszerű alkotói módszerre támaszkodik. E módszert a műfaj követelményei
indokolják, minthogy a valóság jelenségeivel
lépést tartani a filmművészet
is csak akk07
tua, ha elveti a filmkészítés
bevett, nehézkes eljárásait, szabályait. A választott műfaj esetében kettős célt tartottak az alkotók szem előtt: a dokumentum hitelessége - a
valósag közvetlen ihletése, vezető szerepe - csak akkor lehet biztosított, ha minél inkább elhárítható az előre megírt forgatókönyv ből származó didaktika, a valóság utánzásának sablonja.Másfelől
a látottak-hallottak
puszta lejegyzése - úgy tűnt - nélkülözi azt, amitől a mű "átlátszósága" és kompLexitása kialakulhatna. Ezért próbáltak helyet biztosítani a képzettársítás,
az általánosítás gazdagító lehetőségeinek
is. Az alábbiakban az előkészítő munka során összegyűjtött
dokumentumokból,
írásbeli vázlatokból
- amelyek mintegyelőtanulmányként
szolgálnak a jövendő játékfilmhez - közlünk
részleteket.

A RETUSÖR
Dokumentumok
A helyzetek-dialógusok
FÉNYSZÖV üzletkötőjét

dokumentumanyag
alapján készültek.
és Pethő Mihály fényképészt, kísértük

A néni

A FALUBAN

- Jónapot kívánok!
- Jónapot!
- Halló, van itthon valaki?!
- Halló!
- Jónapot!
A főutcán indul el a fotós ,és a szervező.
Idegen kapukon nyitnak be, idegen udvarokra mennek be, idegen emberekkel
próbálnak üzletet kötni.
AZ ELSŐ HAZ, AHOL
VANNAK

OTTHON

B: Jónapot kívánok!
néni: Jónapot ...
B: Budapesti fényképészek vagyunk, jöttünk ajánlatot tenni, hogy csinálnánk esetleg egy szép családi fényképet ...
Középkorú néni: Köszönöm
szépen, nincs
a családom itthon.
Középkorú

B: Egyedül tetszik lenni?

· .. nem, a fiammal és alányommal.
B: Tessék mondani, biztosan van valami
olyan régi kedvenc fényképe, amit gondolt, hogy esetleg szeretne megnagyíttatni.
Nagyon olcsón, szépen megcsinálnánk.
· .. köszönöm szépen, nem kell.
B: Esetleg a családban van valaki, régi
kedves rokon, aki meghalt ... (megmutat
egy színes sírkőképet) ... csinálnánk róla
egy ilyen képet eo sírra.
· .. semmi se kell.
BETEG NÉNINÉL
A néni a tűzhelynél

kucorog

B: Jónapot kívánunk! Elnézést kérünk,
csak egy percre zavarunk. Megkérdezném.
hogy van-e a néninek fényképe, kis fényképe, amit szeretne megnagyíttatni, vagy
valami kedves emlék a férjéről, gyerekekről vagy az unokákról.
· .. nem csinálta tok én semmi t ...
B: Tessék megnézni; tetszik elj eo színes kép?

Benedek István,
el üzleti útjára.

a

kézbeveszi, nézi, megsimogatja

... persze, hogy tetszik,
tatok.

de nem csinál-

IDŐS HAzASPAR

B: Jónapot kívánok!
Kijönnek

az öregek a házból

B: Jónapot kívánok! Elnézést kérünk a
zavarásért.
Néni: .. , hát, nincsen senki sem zavarva ....
Jónapot.
B: Pesti fényképészék vagyunk ...
Néni: ... Igen?
B: Szeretnénk megkérdezni, hogy nem
akarnának-e most itt helyben szép családi
képet csináltatni?
Néni: ... már énrólam? Énrólam egy képet? Hát kérern szépen, ha olyan fiatalkorit lehet csinálni, akkor mindenkor, de
ilyen idős képet, hát szóval úgy gondolom, hogy mostan szép képet se tudnak
már csinálni, meg szép tükröt se, ami szépet mutat, mert hát mind időset mutat ...
B: Hogy csináljunk fiatalkorit, mi az elképzelése? Tudunk mindent csinálni.
Néni: Fiatalkorit is?
B: Nincs valami kedvenc képe, lánykorából esetleg, amit meg lehetne nagyítani ?
Bemennek a konyhába
Néni: .,. ezek között a régi képek között

kellene valamelyiket
Kihozza

a fényképes

esetleg ...
dobozt

... hát kérem szépen, hol van az én lánykorim? Például így képzelném el magam.
Igen, Itt van. Tessék.
B: Szóval ebből szeretne egy nagyítást?
Néni: ... igen, egy nagyítást, de annak is
úgy volna értelme, hogyha a férjemnek is
volna ilyen képe, de sajnos neki nincs.
B: Összedolgoznánk a kettőt?
Néni: ... igen, annak így volna értelme,
B: Na, és nincs a kedves bácsinak valami
olyan képe ...

Néni: Hát valamennyire. Majd jön a meleg, aztán jobb lesz.
Bácsi: Ez tetszik tudni, hogy micsoda?
Egy képet mutat.
Bácsi: Egy akna. Sóbányában. Ez a fejtés,
ez itt mind só. Ez a sín, 183 méter mélyen, ott voltam lent 40-ben, ez a sóbányának a gyomra. Igy fejtik a sót, tetszik
látni, ... itten be van fűrészelve, akkor
ezeket a tömböket kidöntik, és így haladnak befelé. Ott nincs semmi tartó, ott
magából a sóból csinálnak lábakat. Mert
tulajdonképpen ez olyan, mintegy
márványpalota. Itt apró csak az van, amit
összetörnek. Ez egy szilárd dolog az
egész ...
Másik képet mutat
Nézze, nekem ez is emlék. Gyönyörű állat. Most is megvan. Ez akkor volt körülbelül ~ mennyi volt? Két éves. Szóval
még az első ellés előtt van, akkor vártuk ... Gyönyörű állat, mert nem mindegy, hogy tehén - tehén. Hanem hogy
hogyan is néz ki. Itten már készült arra,
hogy a következő hetekre leellik. Ez egy
szép kép.
SZABOÉKNAL

A szobában a 40 év körüli mama, 20 éves
lánya, az idős nagyszülők.
B: Jóestét kívánunk.
Tessék mondani,
Pestről vagyunk itt fotósok, nem szeretnének egy szép családi képet csináltatni,
így négyen, ahogy vannak? Vagy a kislányról
.
Mama:
a fiam elmerit a moziba, apja
nincs itthon. Úgy lenne érdekes, hogy az
egész együtt. A másik lányom meg a Tatai utcában lakik, az sincs idehaza. Úgy
volna jó, egyszerre az egész család. Gondoltam arra, hogy majd talán ha az Erzsi
férjhez megy, akkor teljes lesz a galéria,
már hogya gyerekek is min'd egybe. Mert
ilyen családi képünk van,amin
úgy magunk vagyunk. De úgy volna j ó, hogy még
a pápáékkal is, meg hogyavejek
is majd
rajta lennének ...
B: Szerétnék
valamit megmutatni - nem
tudom, nincs-e a családban olyan,aki meghalt, és szerétnének a sírkövére egy ilyen
szép színes képet?
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Megint a sírkőképet mutatja
Mama: Nincsen még. Szóval még nincsen
olyan.
Az apjáék felé néz
B: Ha már a családot nem tudjuk összehozni, nem akarok bókolni, de ez a kislány olyan szép. Őróla egyedül ...
Mama: A kislányról most azért esetleg,
mert most van a huszadik születésnapja.
B: Nagyszerű! Akkor csinálunk a kislányról egy pár szép művészfelvételt. Részben
így, aztán majd át is öltözhet..
B: Az anyukát érdekli az ár is - csinálunk 20-25 felvételt, ebből tetszik kapni
12 levelezőlapot és egy ilyen nagyon szép
színest. 260 Ft, amit majd apránként is
lehet fizetni. J ó?
Mama: Hát nem bánom, mivel születésnapja van.
B: Akkor tessék szíves lenni elkészülni.
A hajat esetleg...
Az első felvételeket
talán így ...
Mama: Rendesen öltözzön fel! Frizurát
meg egy kicsit különbet csinálj, olyat,
hogy arra mindig rá lehessen nézni.
Erzsi fésülködik.
Erzsi: Anyunak ez tetszik ...
Mama: Na, ne húzd a hajam ...
Erzsi: fésülködik tovább.
Mama: Soká csinálod már azt a frizurát.
Ha az esküvődre is ilyen lassan készülsz,
majd nekem. kell elmenni helyetted.
P: Legyen kedves akkor egy pillanatra
idefáradni, ide talán a TV-hez. Kicsit rnosolyogjon, eresszeel
magát, de a válla
így marad ...
Elkezdődik a fényképezés.
... így kicsit huncutul,
a száját egy kicsit nedvesítse meg, próbálja kinyitni a TV-t ...
úgy, nem jó,
a másik kezével próbálja meg ...
most nézzen rám ...
hogy tetszett a tegnap esti műsor, szereti
a virágokat? ...
lemerevedett, kicsit barátságosabban. mire
emlékezteti a rózsa? ...
a válla marad ...
vőlegénye van?
... még nincs ...
de lesz ...
... reméljük

hamarosan?
... nem ...
most mire gondol?
tessék egy kicsit közelebb jönni, üljön le
a nagypapa mellé ...
tulajdonképpen
nem családi képet, csak
annak megfelelő jellegűt akarunk készíteni.
Nagypapa: Itt van kérem szépen az 50
éves koszorúnk.
P: Igen, azt majd kézbe fogjuk venni, tessék előbbre hozni, nagypapa ide fogja ezt
a koszorút, vele jár a koszorú, milyen koszorú ez?
Nagymama : 50 éves házaságunkra
vette
Erzsi unokánk. Már három éve.
P: A nagymama is ide fog nézni rám, egy
pillanatra, közelebb a nagypapához. tessék
a fejet egy kicsit feljebb emelni, nagypapa hát nézze a nagymamát, úgy nézzen
rá, mint csikós korában, így, így ...
de ne tessék elmozdulni ...
tessék így maradni ...
Nagymama: Ennyi volt az egész?
ETEL NÉNI

- Mama, nézze meg a képét egy kicsit,
és mondja meg, hogy mennyi idős volt
akkor?
- É'n? 18 ... Bizony már 18 éves voltam,
elmentem szolgálni.
- És most mennyi idős?
- Most? Hát a 74-et már be is töltöttem.
Nyolc esztendőt szedtem az uraság tarlóján markot, cséplőgépnél dolgoztam ...
- Válaszolna nekem valamire? Miért csinálta tta ezt a közös képet?
- Ezt a közöset? Véletlenül idegyütt ez
a kodorgó fényképész, aztán hát kért
fényképet, hogy van-e, aztán mutatott
ugye, hogy ez, ilyenre fogja csinálni, hát
kaptam rajta, hát akkor csináltassunk mi
is, de nagyon sokat a faluban, sokfelé
csinált ...
Ez menyibe került?
Akkor még nem olyan sokba,· esetleg
10 Ft.
- De most megbánta, hogy csináltatta?
- Nem, hát örülök nekije, dehogy bántam,
régóta özvegy vagyok, meg igen korán
meghalt a férjem és az unokáim is mind
tudják, ismerik öregapjukat,
aztán hát

küszködtünk az élettel, három évig együtt
arattunk,
mikor összekerültünk,
azután
gyütt a földosztás, azután már nem, addig
mindig az uraság tarlóján dolgoztunk, harmadosan kapáltunk, úgyhogy hát nekünk
nem volt semmink se, ugye ezt a házat
mint teljesen a magunk erejibül. .. öszszekapartunk, abbul építettük.
- És hogyhogy nem ment férjhez másodjára ?
- Ó, isten őrizzön, olyan embert, mint
az volt, én nem kaptam volna, mert a faluban nincs több olyan ember, olyan jó
ember volt, nem így tudott ám beszélni
mint én ...
- Hanem?
- Nagyon, nagyon értelmes ember volt,
a világon mindenben benne volt itt a községben. Előljáró is volt, pénztáros is volt.
- Tessék megmondani nénikém, a kedves férje tetszett említeni, hogy sajnos
pl r,,~
h q ]t,.
- Igen.
- Egy nagyon szép képet, úgynevezett
kőképet csinálnánk a sírra.
- Nem köll újra elkezdeni, már van nekem sírkövem.
- De nem, félre tetszett érteni, ezt úgy
szokták, hogy így a sírkőre rádolgozzák.
Igen tudom, van egy,
nem is egy.
J a van róla már ilyen?
Ilyen nincs.
Na de erről a képről is tudunk csinálni esetleg egy ilyen szépet, rá a sírjára.
Nagyon szép, de ugye nem köll, akkor
én nem vagyok raj ta.
- Hát ez csak sajnos, aki már meghalt,
arra szokták, tetszik tudni?
- Igen. Nem köll, jól van már így is.
- Na és ha nem haragszik, megkérdem,
férj e mellé temetteti magá t?
- Egy sírba,
már a nevem is rajta van
a sírkövön. Nem is most, hanem már mikor csináltattuk, hát már 20 éve, már akkor rá lett írva az én nevem is, igen.
- Nem kéne akkor közös képet? Esetleg megcsinálnánk
a néni képét is, és
majd ha száz év múlva meghal, akkor
odajön a férje mellé, és akkor mind a kettőjükről ...
- Ne mondjon már olyat, már neköm az
idén is elég lesz, vagy ez az év ...
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- Nem kell azzal nénikém sietni
Szóval nénikém, tessék meggondolni
.
Mondom, köszönöm szépen.
- Ritkán jövünk így le vidékre Pestről
- Mami, ez milyen kép?
- Ez csak úgy van, nem esküvői kép,
esküvői képünk nincsen.
Miért ?
- Mondom, hogy még akkor nem volt,
itt az igazolványom, akkor még nem volt
így, mint mostan, hogy mikor már mennek
esküvőre, ott a fényképész...
A, eszünk
ágában sem volt, hogyhát fényképezni is
köllene, még menyasszonyi ruhára se tellett, meg cipőre se, alsó kendőm volt, osztán abból varrott egy suszter cipőt, hogy
legyen a lábomra, akkor olyan szegény
helyzet volt, még húszban, hogy az valami. Nem ám úgy, mint most. Ruhára
meg, szedtem össze a faluban tejet, osztán
bevittem Pestre eladni, de csak akármilyet, nem ám rendeset. olyan volt, amilyen ... Nagyon szép esküvőnk volt, mert
hármas volt, a férjemnek a testvérje, ettül a ház tul gyütt kettő, vőlegény, menyasszony, azután a szomszédéktul is kettő,
aztán meg a János, az vötte el a Márit,
ittend a Ferinek a testvérjit.
- Mostmár bizony sokkal, egész másképp
nézek ki, sokkal másképp, megöregedtem,
akinek már 24 éves fia van, az bizony
már ...
- Maga szerint az a kép, az, az jó kép?
- Hát ránézve jó, ránézve jó.
- Hasonlít magára?
- Ez igen, hasonlít, már mondjuk a fiatalabbkori fény...
már mikor fiatalabb
voltam, arra hasonlít, igen.
- Nem haragszik, valamit megkérdezek.
- Nem.
- Maga közepesen csinos, csinos, vagy
kifej ezetten csinos?
- Hát azt ne éntőlem kérdezze meg, me.t
én nem tudom megmondani. Magamat ...
nem akarom én se dicsérni, se Iealacsonyítani. Ezt ne éntőlem kérdezze meg.
- De ha belenéz a tükörbe, akkor milyennek tartja magát?
- Én nem tartom magam olyan szépnek,
- Nézzen bele ide, ide.
- Nem tartom magam szépnek, nem bizony.
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[DOS ÖZVEGYASSZONYNAL
B: Ez a régi kép, ez kit ábrázol?
... az a férjem és én. Van vagy 40 éves
vagy ilyesmi ...
B: Hogy ment így tönkre?
. .. úgy volt, hogy olyan gyorsan bejöttek
az oroszok - háború volt, nem mertem
levenni a falról. Ott maradt bizony pár
hónap.ig, aztán így belementek a bogarak
is. .. A fiam az Tarjánban
van, azt
mondta - anyu, mondja - megnagyítom, még nincs annyira tökremenve, hogy
lássuk aput. . .. még nem jött el erre, még
nem fogtuk rá.
B: Sokszor megnézi?
... sokszor, sokszor az ágyban nézem, azt
mondta szegény, anyukám ne menj férjhez,
majd eljössz te is, ha eljön az idő, aztán
ott is együtt leszünk. Nagyon jó ember
volt ...
B: Nem tudja most megcsináltatni?
... hát az a helyzet, hogy a fiam azt
mondta, hogy ő megcsináltat ja, én nem
dolgozom sehol, Ilonkám a családfenntartó, hát itthon dolgozok, bizony, csak
pénzt nem kapok, hála isten, még idáig
bírom ...
B: Ezt a képet hogy csináltatták?
... az úgy zajlott le, hogy ő katona volt
és hazajött. Hozott fényképet, három darabot is, és azt mondta, hogy csináltassunkegyütt
fényképet. Nekem is volt a
cselédkönyvemben három ilyen kis fényképem, és akkor egyet-egyet odaadtunk
a fényképésznek, elvitték a városba, mert
ott csinálta, és akkor hát meghozták a
fényképet. Megtetszett. megvettük. mert
volt, akinek nem sikerült, és mondták is
itt a faluban, hogy Trézikém a tied olyan
jól sikerült. Mert az a fényképész volt
a faluban több helyen. Mutatta, mindjárt
nem hozzám hozta, és akkor mondták,
hogy milyen jól sikerült a férjem is, és
akkor bekereteztük.
B: Mi ienne magával, ha ez a kép nem
lenne?
... akkor is csak rá gondolnék, az arcvonása az életemben bennem van. Látnám
akkor is, ha nem látnám ... még az Ilonkának az a szokása van, mikor alszik, így
van a keze. Meg a szemöldőke és a hosz-

szúkás barna arca...
Ilonkám tisztára
apukája, Istenem ha tudná - ez a kislány három és fél éves volt, amikor meghalt az apukája - ha tudná, hogy még
ő hasonlít hozzá a legjobban ...

- Megesett annak idején a szívem rajta,
mert hát tudtam, hogy nagyon jó ember.
A férj. - Pedig részemről nem volt szerelem! Feleség: - Részemről meg volt.
FIATALASSZONY

KÖZÉPKORÚ

HÁZASPÁR

Az asszony kezdi a fényképre mutatva:
- Ez itt én vagyok. Fiatal vagyok. Azt
mondtam én, nem megyek férjhez azért
se harminckét éves koromig, addig szórakozok. Akkor aztán férjhez megyek ahhoz, aki gyün.
- És?
- Ö gyütt. Mondtam magamnak: nekem
most már nyolc, én kimulattarn magamat.
Hozzámentem. Pedig özvegy volt, szegény.
A férj közbeszól.
- Most meg én mennék el táncolni. Most
meg neki nincs kedve. Csak hajtogatja:
áLmos vagyok, fáradt vagyok, nem jön.
- Maga tényleg menne?
- Mennék bizony!
A feleség évődik:

- Hogyan csinálták ezt a fényképet, emlékszik-e a pillanatra?
- Hát, ez egy búcsúi alkalom volt. Búcsú előtt. Készülődtünk nagyon itt a búcsúra, és jöttek ezek, így vándoroltak
ezek a fényképészek, és behúztak engem
is. A gazdám Dr. Hattyasi Rezső fogászati
főorvos azt mondta: tessék Rózsi fiam,
tedd el ezt a tízpengőst, és kimész a ligetbe. Meg voltam lepődve, hát elmentem
- lányok voltunk - jól éreztük magunkat, fényképészkedtünk. Telefonáltam haza, hogy még nem mennék, azt mondták,
a kulcsot kiteszik a lábtörlő alá ... És hát
a rekamén vártak: Na Rózsi fiam, hogy
érezted magad? Jaj, tanár úr, olyan jó
volt, ez kell nekem, nem a Károlyi-kerti
hangverseny!

Reflexiók
INDULÁS

MUNKÁBA

A Wartburg hajnalban indul. Az uticél
valamelyik falu, ahol megtelepedhetnek,
szétrakodnak, érdeklődnek, felmérik a terepet. Vagy valamelyik kisváros, ahonnan
főhadiszálásukat felütve a környező 'falvakat bejárhatják.
Hangulata van egy-egy
ilyen hajnali indulásnak. A gépkocsi először körbefutja a fővárost, mert hárman
háromfelé laknak, felszedi a szótlan fotóst, esetleg a gitárost, gyors kávé valamelyik korán nyitó bisztróban, s robbanó
sietséggel kint is vagyunk már a vidéki
tájban .. ;
KEZDŐDIK

A MUNKA

Kiszállnak, nyújtózkodnak,
előszedegetik
a felszerelést. Indulnak portától portáig, 8
megállnak a kapuk előtt. Köszönés. "J ónapot kívánok, van itthon valaki?"
Kutyák, libák, tyoook riadnak fel a kö-

szonesre, ugatás, gágogás, kárálás
veri
fel a falu csendjét, s ha végül ember is
válaszol az üdvözlő szóra, a retusőr már
fújja is az ajánlatát.
Fővárosi művészek vagyunk kérem,
fényképeket készítünk olcsó, megbízható
kivitelben, régi képeket felújítunk, egyszerű képből esküvőrt készítünk, esetleg
egy ilyen ovális formájút meghalt hozzátartozóik sírkövére, ahogy parancsolják ...
Mondja, mondja a szöveget s közben éberen figyel: csillan-e az érdeklődés a
megszólított személy arcában vagy sem.
Ha igen, felível dallamosan az ügynöki
hang, ha nem, ha kérlelhetetlen ellenkezésbe ütközik, lekonyul, megfakul.
- 'Dalán legközelebb - menekűl ilyenkor megalkuvásba a retusőr, s harag nélkül búcsúzik - Hát akkor minden jót,
erőt, egészséget!
Nincs megállás, menní kell tovább, másutt próbálkozni, mással győzködni.
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A FÉLELEM

Van úgy, hogy már-már isteni hatalmat
éreznek magukban. Jönnek, látnak, győznek. A megrendelők ünneplőbe öltöznek,
szorongva, megilletődve a gép elé állnak,
s ők nyugtat ják őket.
- Nyugalom bácsikám, nénikém. mitől
fél? Csak bátran, vidáman!
Aztán minden átmenet nélkül elkezdenek félni. Mert beszélni könnyű. Mikor
másfélszáz éve 'egy Daguerre nevű franc-ának sikerült a valóság képét egy ezüstözött lemezen rögzíteni, az emberek úgy
érezték, csoda történt.
"Múló képek rögzítésével próbálkozni nemcsak teljesen lehetetlen írta akkoriban egy német újség -, hanem már az
a törekvés is, hogy ilyen képeket állandósítson az emberbe - istenkáromlás! Mert
hiszen az ember isten képmására van teremtve, és isten képét semmiféle emb~r
alkotta gépezet nem ragadhatja meg. Es
ha az a bizonyos Daguerre úr ott Párizsban százszor állítja is, hogy gépével az
emberi ábrázatot ezüstlapon tudja megrögzíteni, ez százszor is alávaló hazugság,
amely nem érdemli meg, hogy az optika
komoly tudósai e vakmerő állítástól félrevezettessék magukat."
Ostoba, maradi idézetek ezek. Mégis néha úgy tűnik, a lencsébe meredő rémült
emberek ma is érzik a csodát, a pillanat
~akmerőségét. A visszahozhatatlanul
elrohanó időt megállítani, rabul ejteni! ...
Mi a vakmerőség, ha nem ez?!
Filozofikus őszinte pillanatában talán a
retusőr is megretten.
- Nem félt'ek,Jiúk? Egyszer összetörnek
minket gépestől, mindenestől!
EGY ISMERETLEN

NŐ FÉNYKÉPE

Bizományiban vásárolt sublót poros fiókjából kerül elő egy fénykép. Fiatal nő.
,,- Ki ez?"
Egy egész világ. Valahol született, élt,
s talán mindent átélt. Összeállt számára a
világ. Szomorkás a mosolya. Talán háborúban is élt, egyik háborútól a másikig,
lehet, hogy mindkettőt megélte. Talán
gyerekei voltak, talán él még, lehet, hogy
meghalt. De az általa. élt világ itt van
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körülöttünk, miért ne élhetne ő is? Lehet, hogy él. A szeme világos, a száján
mélázó mosoly; nagyon lehetne őt szeretni. És most itt van a fénykép a sublót
porában, összegyűrve, a bal sarka hiányzik.
AKI

KATONA

VOLT ...

Aki katona volt, az tudja, hogy az ember
sokoldalú lény. É'S hogy sokra képes. Alázatra, engedelmességre is. Mert ha úgy
hozza a helyzet, ha parancs van rá, harcba megy, öl, meg is hal, ha kell. A zászlóért, a népért, hazáért! Szívesen teszi?
Dehogyis. .. Aki katona volt, az tudja,
hogy az ember parányi részecske a világban, de azt is érzi, hogy nem elhanyagolható rész, mert a világ emberekből áll,
olyanokból, amilyen ő is. Ha egy zászlóaljból sokan kidőlnek, az már nem zászlóalj. Aki katona volt, az tudja, hogya vezényszóra hallgató ember is ember ma
még, mert valamiféle közös érdek (előfordul, hogy hazug érdek), parancsszavara
hallgat, lép, cselekszik, s mégis szabad,
mert ma még mindössze ekkora a szabadság. Ezt belátja. S a fényképen kihúzza magát. Büszke.
A SZERELEM

MILYEN

VOLT?

A szemek fény telen ek. A szemekben fájás örökös könnyes nedvesség, de ha a
régmúlt szerelern kerül szóba, a szem fakó
bogarán átcsillan valami fény. Az emlékezet akadozik.
- Milyen volt a .szerelem? ... A kifáradt érzékek már csak általánosságban közvetítik az emléket, a részletek elmosódtak, megszökött belőlük az
áram.
Honnan sejtik a fiatalok, mikor fényképezőgép elé állnak, hogy jelentősége lesz
a felvett képnek későbbi, késői életükben.
Mert sejtik. Sőt, tudják, és a fotós is tudja.
HAZUGSAG

A képet látjuk, fényezett felszínű arcképét valakinek, s ősemberi kíváncsisággal
mögéje szeretnénk látni. Mert vannak tükörszerű képek, amelyek szemérmetlenül,

dühítő nyíltsággal hazudnak. A hazugságokat elfogadni - egyenlő az életről való
fokozatos lemondással. Aki nem a való
életet fogadja el, már ki is lépett az életből; annak már nincs élete - csak napjai
vannak; az első idealizált fényképpel elkezdődik a temetés. A sok kép a családi
otthonok falán - tömegsír; élettelen figurák nyitva felejtett szeme mered ránk
róluk.
OSZINTESÉG

De az is meglehet, hogy épp a gép előtt
ét legőszintébb az ember. Révültmenyaszszonyok, bamba vőlegények...
Maga a
fényképezés is fegyelmez, megilletödötté
tesz még a pillanat is: most, most vigyázat! Mert a kimerevített
pillanat árulkodni fog ij edelemről, félelmekről, ügyefogyottságról,
mindenről.
É'S vigyázat,
mert megszólnak, kibeszélnek ... A szornszédok, a rokonok, unokák, utódok, ötödíziglen, amíg száz évek múlva a kép ki
nem fakul. Mért húzná ki magát mindenki a fényképész könyörgése ellenére, mert
szent a rémület, amellyel a gépbe nézünk.
Szent és érthető. Ettől a rémülettől csak
sztárok, hivatásosaktmodellek
szabadulnak meg látszólag, el is veszítve evvel
ijedtebb, őszintébb sorsos pillanataikban
oly leplezetlen énjüket.
VAN-E

HALOTTJUK?

Van-e halott juk? Ha esetleg valamelyik
kedves hozzátartozójuk meghalt volna ...
Egy asszonyi szem rebben, kinéz oldalt
öreg szülei felé.
- Nincs - mondja, - még nincs.
Az asszony kissé ideges, mégis terrnészetes mozdulatában benne van az elmúlás realizmusa,
- benne van az élők kegyetlensége, azé
az élőé, aki nem gondol még a halálra,
- azé az élő é, kinek gondja-baja lesz a
temetés, szülei eltemetése is,
- azé az élőé, aki tudja a természet
rendjét, s biztosan tudja, hogy előbb múlnak el az öregek, s csak aztán következik
majd valamikor ő,
- azé az élőé, aki vendet tart az élet

és elmúlás dolgaiban egyaránt. Józan, felmérő tekintet, de gyors és hangsúlytalan,
mert a tudat közbeugrik, s jelez: élők ők
még, az öregek, s nem illik a fiatalabbnak
s az erősebbnek arról beszélni, arra célozni, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezik.
ÜNNEP

Saját hétköznapi külsőnk nem szokott tetszeni nekünk, mert a hétköznapi külsőnkön életünk tetemesebb fele van rögzítve.
Ez a kép legbensőbb igényeinkhez képest
keveset nyújt, kielégítetlenül hagy. Ünnep
kell. A fotós és a retusőr megjelenése önmagában véve is annyira különleges alkalom, hogy ahhoz át kell öltözni, ünneplőbe kell vágni magunkat. És ilyenkor látni, ki milyen ünnepet képzel magának.
Ruhában, hajviseletben, tartásban, arckifejezésben.
MÍTOSZOK,

LEGENDÁK

A kép a falon "örök" életet biztosít a lefényképezett számára. A képek legendákat, hősöket szülnek. Nagyerejű Nagybacsík sógorbácsik,
komák, katona-pajtások,
hősi eposzaink terjednek
nemzedéktől
nemzedékig. Önmagukat,
önmaguk vágyott életét, önmaguk életének vágy szerinti különösségét
nem mindennapiságát
mesélik bele azokba az emberek, akik már
nem élnek, akik a falra akasztott képeken már nem tiltakozhatnak, holtan, s tehetetlenül tűrik, hogy hősökké magasztosuljanak. Az események fényképeiből is
legendás 'emlékek születnek. Keresztelő,
lakodalom, temetés, ez mind, mind egyegy alkalom volt, hogy annak idején kattanjon a gép, s most elmondhassuk: a
legszebb alkalom volt! Nagy temetés volt!
Be sem fértek a temetőbe a gyászolók,
a temető árkába is jutott belőlük.
MEGNYUGVÁSOK

A legmagamutogatóbb írók
letezik az öregedés tüneteit.
ma. A romló vonásokban az
bujkál. Az egyszerű öregek

is félve részIrtóztató téelmúlás maga
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szélnek erről. Eljárt rajtunk az idő, nincs
tovább. Öregek vagyunk. Nekünk már így
is jó, ahogy van. Elnézegetjük még, hogy
mit s hogyan esznek, gondolnak a fiatalok, ha nagyon buták még szólunk is nekik, de sok dolgunk, tennivalónk nincs
már. Csak élünk. Magunknak, hogy 'senkit sem zavarj unk. Csendben, halkan,
mert ha lármáznánk, azt hihetnék : nem
értettük meg a törvényt, nem értettü.k
meg, hogy el kell múlnunk. Az ember attól is ember, hogy nem mindig nyüszít a
félelemtől. Persze, az is igaz, hogya megnyugvást a tehetetlenség hozza. Mert ha
tehetnénk bármit is a halál ellenében, minden egyes napunk tele lenne lázas, kétségbeesett igyekezettel, kapkodással.
Ültess őszhajú, bölcs öreget a fényképezőgép elé, s leolvashatod mindezt az
arcáról.

LÁZADozAS
S egy másik pillanatában ugyanezen az
öreg arcon a halk lázadozást is felfedezhetjük. Aki a hajnali órákban kelt fel
egész életében - negyven, ötven, hatvan
éven át - s minden reggelét az állatok
etetésével kezdte, öreg korára érzi kisemmizettnek magát.
Ennyi az élet? kérdi
jogos haraggal.
- Ennyi - mondja rá megnyugvással,
s elkezd meghalni.
Akinek a hét napjaiból hat úgy végződik, hogy az esti harangszót csendben
még meghallgatja, s öntudatlan álomba
merül, öreg korára érzi kisemmizettnek
magát.
Az ilyen emberek számára nagyon nagy
dolog a fénykép. Mert a fiatalkori kép a
hajdani bizakodást rögzíti örökre, emlékezteti őt arra, hogy amíg bízni tudott,
élt.

7'

KOMIKUM
Ami a komikum határán jár - az igyekezet. Amikor az ember olyan szeretne
lenni, amilyennek önmagát belülről látja,
s 'ez sehogy sem akar sikerülni neki. Kevés ehhez az eszköze. Darabos, suta gesztusok, mozdulatok, néha az önbizalom hiánya folytán - túlzások! Túl merev derék, hajlíthatatlan meredt nyak, kiguvadt
szemek. Nem érdektelen a fotós és a retusőr kÜLdelme azért, hogy az embereket
leleplező komikumot kivédjék. Érdekük,
hogy ettől óvják magukat. Félő, hogy maga a megrendelő riadna meg önmaga komikumától, mert hisz önmagát senki sem
neveti ki szívesen. Az üzleti érzék s a
megrendelő iránti tapintat következik a
felvételek alkalmával elhangzó instrukciókban: "Csak természetesen, lazán!"
Ez a küzdelem szakadatlan.
- 'Mosolyogjon!
- Engedje el magát!
- Picit 'emelje fel a fejét!
Húzza ki magát!
- Fordítsa oldalt a fejét!
- Nedvesítse meg az ajkát.
- Ne a gépbe nézzeri! Ide! Ide tessék!
- Jól van, jól van!
- Tudja, milyen szép a mosolya?
- Nézzenek egymásra!
A jobb vállát előre...
ne hunyorítson! Tudja kire hasonlít? Már nem
is emlékszem, valamelyik színésznőre ...
Marina Vlady. Ismeri? Nem? Nem baj,
kérem.
- Ne nézzen már olyari haragosan ! Higgye
el, nem érdemeljük meg, hogy ránk nehezteljen.
Ilyen és ehhez hasonló észrevételek,
dolatok törhetnek rá a fotósra, s ki
ja, 'ezeken kívül még mi rninden.
a fotós akkor tartja nyitva a szemét,
kor a retusőr diszkréten 'elfordítja a

gontudMert
amifejét.

FÓRUM

íRÓK A FILMVíGlÁTÉK

LEHETŐSÉGEIRŐL

A múlt számunkban
megkezdett
interjú-sorozat
folytatásaképpen,
ezúttal írókat, történészeket szólaltatunk
meg általában az irónia és a szatíra társadalmi szerepéről és
műfaji lehetőségeiről, főképpen pedig azokról a sajátos művészeti feladatokról, amelyeket e téren a film vállalhat magára.

Csurka István
Lehetségesenek
tart ja-e a történelem,
a
nemzeti múlt megközelítését
a szatíra eszközeivel?
- A szatíraaktuálís rnűfaj. A történelmet
nem érdemes szatirikusan megközelíteni.
A történelmet
csak tárgyilagosan
érdemes megközelíteni. Szatíra tárgya legfeljebb a történelem patetikus interpretálása
lehet. A történelemhamisítás,
a célzatos
szépítés vagy elhallgatás.
A szatíra nyilát csak élő, kortárs-célpontra érdemes kilőni.
A magam részéről nemigen tudok elképzelni történelmi tárgyú szatírát. Mondjuk, amelyik Csák Mátét, a véreskezű
oligarchát állítja pellengérre, de még olyat
se nagyon, amely a Horthy-korszak viszszásságait tűzi tollhegyre, vagy viszi a
vászonra. Lehet ilyen fajta, a témáját a
múltból merítő műveket írni, forgatni,
még azt is alájuk lehet biggyeszteni. hogy
szatíra, de ezeknek - bármilyen nevet-

ségesre sikerüljenek is, és bármennyire a
szatíra eszközeit, fegyvereit forgat ják soha nem lesz valódi szatirikus magjuk,
ezekből soha nem lesz valódi szatíra. Nagyon bonyolult és hiteltelen ugyanis a magyarázat, hogy az ilyen történelmi szatírák a jelenben is ható, a jelennek szóló
alkotások lesznek csak azért, mert a jelen
és a múlt között fennállnak bizonyos analógiák. Az analógiával a szatíra nem tud
mit kezdeni. A vérbeli szatírikusnak eszébe sem jut, hogy valami a jelenben meglátott kigúnyolandót egy történelmi analógiával helyettesítsen.
Ez olyan, mintha
egy tengerész rum helyett coca-colát inna.
Ellenben, ha a kérdésben szereplő törtérielem szót a saját életünk már történelemmé vált részének értelmében használjuk, akkor a kérdés jogos. Előbbi megállapításomat ugyanis nem szabad úgy értelmezni, hogy szatírát arról, ami elmúlt
- időben -, nem lehet csinálni. Ami elmúlt, még nagyon is élhet, hathat a jelenben, sőt a j övőben is lehet tőle tartani.
Van Lessingnek egy igen elmés meg17

állapítása : {nem szószerint idézem) a szatíra nem a rosszak ellen irányul, hanem
a jókat buzditja, a jóknak ad erőt, kitartást, elégtételt, hogy mégiscsak érdemes
jónak lenni. Ha meggondoljuk, hogy a
történelem folyamán mi változott meg a
különböző társadalmakban,
a legvitriolosabb szatírák hatására, mi lett jobb, hány
rossz rendszer bukott meg, feltétlenül igazat kell adnunk Lessing első pillantásra
nagyon szerény, halvérű és megalkuvó
megállapításának.
Persze Lessing még nem ismerte az
igazi szatírát, nem ismerhette. A szatíra,
a szatirikus látásmód csúcsa ugyanis Gogol. A "Holt lelkek" és a "Revizor".
Gogol egyszerűen eldobta minden addigi szatíra nélkülözhetetlen
kellékét, a
görbe-tükröt. Ő az első szatirikus, aki
nem torzít, hanem ábrázol. (Persze torzít,
dehát mindenkí torzít.) Az ő nagy találmánya, hogy nem külön-külön
szatirizálja
a rossz rendszert vagy rendszer-részt, és
az ezért felelős, az ezt létrehozó, az ebből
törvénytelen
hasznot élvező bűnösöket,
hanem valódi, élettel teli közegben, természetes gesztusaikkal mozgatja a rossz
rendszer által torzzá tett, megnyomorított
alakokat. Egyik nincs a másik nélkül,
egyikről sincs kimondva, különösen pedig
nincs hirdetve - a görbe-tükör hivalkodásával, tolakodásával
-,
hogy rossz,
mindkettő: a rendszer is és a benne mozgó ember is szükségszerű mozgását végzi,
de az összhatás, a kép végül is a világ
legnagyobb, az úgyszólván egyetlen szatirikus világképet adja. Közben óriásiakat
hahotázunk és sírunk.
Szerintem elég sok szatíra születik ma
nálunk; illetve elég sok olyan mű : film,
színdarab, regény stb., amelyikben szatirikus látásmód vagy arra való hajlandóság mutatkozik. Nagy, átfogó szatíra
azonban nem születik. Talán azért nem,
mert a művészeti élet nálunk még nem
tette magáévá Lessing fentebb idézett gondolatát.
De más oka is lehet annak, hogy ma
nincs igazi nagy szatíra: az, hogy kivesztek a tiszta műfajok.
Aztán az abszurdot próbálják manapság
a szatírával házasítani. Nem kell a meg78

állapításhoz nagy jóstehetség: nem fog sikerülni. Ha egy szatíra nem konkrét megette a fene. Persze ez nem jelenti azt,
hogy nem lehetnek benne abszurditások.
A valóság tele van abszurdumokkal. De
spekulációval, az elvontság masinájával
működtetve a gépezetet, nem lehet szatírá t alkotni.
Eörsi István
- Véleménye szerint, mi az oka annak,
hogya történelmi és társadalmi kérdések
megközelítésének
szinte kizárólag patetikus formája alakult ki irodalmunkban, s
a szatirikus szemlélet nem fejlődött?
- Illúziótlanul és radikálisan - azt hiszem csak a líra nézhetett szembe
nemzeti múltunkkal. Ennek ismert okai
közül csak néhányra
szeretnék utalni.
Mohács óta hiányzott a történelem áttekintésének
egységes, progresszív szempontja. Egyszerre voltunk elnyomott és elnyomó nép; a nemzeti önállóság és a társadalmi haladás ügye ritkán esett egybe,
s ez rendkívül megnehezítette
történelmünknek a regény és a dráma megteremtéséhez elengedhetetlenül
szükségcs átfogó szempontú etikai és filozófiai értelmezését. A lírában viszont a szubjektívtás,
a "legyen" álláspont járól egyszerre nyílott
mód a patetikus és szatirikus művészi teljességre. A düh és a remény, a forradalomvágyás és a "Nekünk Mohács kell"
csak lírai szintézisben állhat össze, és a
különféle ellentétes érzületeket nem utolsósorban a szatirikus hevület hidalhat ja
át. Ettől az általános helyzetképtől a huszadik századhoz érkezve: a két világháború közötti közgondolkodást részben egy
levert forradalmat követő hibás békeszerződés következményei alakították. A nemzeti sérelmek jogtalan vagy jogos elemeit a politikai manipuláció összemosta,
s a racionális cselekvés igényével jelentkező, értéktisztázó társadalmi gondolkodás
tömegméretekben esélytelenné vált. Másfelől a forradalmi, haladó gondolkodók
csak a magyar nyomorúság fölé emelkedve, morális pátosszal mondották ki elszigetelteégre ítélt igazságaikat: a "Rendez-

zük végre közös dolgainkat" költőileg
konkrét, de politikailag szükségképpen elvont követelését. Az 1945-48 közőtti korszak sem kedvezhetett a szatirikus látásmód kialakulásának, mert a haladó nézeteket külsö politikai segítség támogatta,
s a társadalmat szocialista meggyőződése
szerint alakítani, megváltoztatni szándékozó értelmiség nem konfrontálhatta nézeteit a valósággal: feladatának az új társadalmi rendszer hatalomra juttatását vélte, s nem az új hatalom hibáinak elemzését. Az értelmiség felfüggesztette
kritikai
kontrollját, mert úgy képzelte: bírálat ával
az új társadalom megszületését kockáztatná. Az 1949-56 közötti időszak társadalmilag lehetővé tette volna a szatírát, de
ha a művek az önfeljelentéssel egyenértékűek, a műfaj nemigen virágozhat fel.
Noha maga Sztálin is kinyilatkoztatta,
hogy "nekünk Gogolokra és Scsedrinekre
van szükségünk", de olyan Gogolokra várt,
akik azt bizonyítják: a "lelkek nem- holtak", hanem élők. S amikor Révai azt
követelte, hogy "Szocialista íróink legyenek bátrabbak, merészebb ek a valóság ábrázolásában, ne féljenek a nehézségek leírásától, ne egyszerűsítsék az életet, ne
azt a hangulatot erősítsék népünkben,
hogy minden simán megy, hanem azt,
hogy semmi nem megy simán, nehézségek
vannak és lesznek, de leküzdjük őket. Ne
féljenek a bírálattól, sem fogyatékosságaink ostorozásától ... " - akkor ez a követelés tökéletes szatírikus kiindulópont volt,
de végiggondolása is életveszélyesnek számított, a következtetések levonás át pedig
végképp nem kísérelhette meg az író. Ha
hiányolták is a szatírát a kultúrpolitika
irányítói, amit engedélyeztek, az vagy a
gondjainktól távol eső, .a "kapitalizmus
haláltáncát" megjelenítő szatíra lehetett,
vagy a ,;burzsoá maradványok szatírája".
Azt pedig, hogy mi burzsoá és mi nem,
kizárólag pillanatnyi határozatok döntötték el.
- Milyen társadalmi körülmények
nek a szatíra megszületésének?

kedvez-

- Úgy gondolom, akkor jöhet létre a szatíra, ha a társadalmi realitás és a társadalomról alkotott képzetek szembesülhetnek egy-

mással. Ha a realitás nem tárható fel, és
a társadalomról alkotott elképzelések is
sub rosa maradnak, nemigen jön létre ez
az ábrázolási módszer. Különösen kedvez
a szatírának, ha a valóságról kialakított
tevképzetek ésa valóság között akkora a
távolság, hogy a reális ábrázolás is gúnynak látszik, mert elképzelhetetlen és hihetetlen, hogy ami tapasztalható, az létezik
is. Az ész spontán és elementáris kritikája előtt leomlik a valóság, anélkül azonban, hogy az ésszerűtlenség a valóságban
is ősszeomlana. Ennek az elvnek művészi
megvalósulása
különösen izgalmas lehet a
filmben, amelyben a "nem létező" le van
fényképezve, a valóság pedig mivel
csak az erkölcsi-filozófiai tudatban található - nem dokumentálható.
- A magyar történelem jelenlegi időszakában lehetőség volna-e az objektív szatíra kifejlődésére?
- A túlérett helyzet kedvezhet a szatíra
megszületésének. A valahai patetikus szerepek ma komikussá válnak, a néhai értékek a haladás gát jaivá torlódnak fel, s
ez a haladás időszerűvé teszi, hogy az értelmiség újjá értékélje
a valóságot. De
két tényezővel is számolnia kell annak,
aki ma szatírát kíván írni, vagy szatirikus
filmet kíván rendezni. Az önmagát túlélt
korszak felfokozott érzékenységére kell figyelni egyrészt, másrészt pedig az összekuszálódott értékek között számtalan kétértelmű magatartástípus vált - részbenjogosulttá.
- Annak ellenére, hogy a magyar irodalom nem nélkülözi a humoros műveket,
a szatirikus látásmód nem honosodott meg.
Milyen különbséget lát a humor és a szatíra között?
- Nálunk a humor többnyire az anekdotából származik, s az anekdotikus humor
legtöbbször az adott társadalmi struktúra
működésének
árnyaltabb megértésére szolgál. Segít feloldani a feszültségeket, ahelyett, hogy fel1ázadna a feszültség okai
ellen, ami a szatirikus szemlelet lényege,
Ha a magyar írók-a nemzetről vagy a magyarságról beszélnek, önsajnáltatóan elérzékenyülnek, ha ironizálnak is önmag u79

kon - mint Jókai "új földesurai" -, az
irónia mögött belső megértés és támogatás
pátosza érződik. A humoros művek társadalomkritikája leggyakrabban a múltra
utal, s ez lényegesen különbözik a szatírák jelen idejű, megbocsájtást nem tűrő
. kegyetlenségétől. Ebben egy kicsit a lengyelekhez hasonlítunk, s nem a csehek
művészetéhez.
- A cseh filmművészet
is ehhez
gyetlenül
önironizáló
tradíció hoz
vissza?

a kehajolt

- Úgy hiszem, hogy Csehszlovákiában a
hatvanas évek közepén a nemzeti önismeret ábrázolása az absztrakt elméletből kilépő, eleven művészi probléma lett. MiIyen közösséget formál a kisember, s hogyan működnek az emberi közösségek?
Amit a filmművészet Chaplinnél felfüggesztett, azt folytatta a cseh filmművészet.
De míg Chaplin a polgári társadalomban
magára hagyott ember boldogulását, ügyeskedését ábrázolta, addig a cseh filmek
a kisembert a szocialista társadalom közösségeiben mutatták be, mert ez a társadalom vállalkozott arra, hogy az egyént
felelős közösségbe fogadja. Milyen közösség egy tűzoltóegylet (Tűz van babám);
egy leánydiákszállás és a katonaság (Egy
szöszi szerelmei) ; egy csemegekereskedés
munkakollektívája (Fekete Péter) stb,. hogyan érez, gondolkodik kormányozódik
és kormányozza saját magát? A cseh filmeseknek semmiféle illúziójuk nem volt
a konszolidációs történelmi időszakban a
tömeg Iényeges, történelemformáló cselekvőképességéről,
Mindenekelőtt sört isznak,
fúvószenekarban játszanak, kis életproblémáikat igyekeznek egyeztetni a társadalom velük támasztott igényeivel. Filmjeikben mód nyílott arra, hogy a társadalom konfrontálódjék
önnön valóságával. Ilyenfajta művészí kibontakozás
csak átmeneti korszakokban valósul meg.
A tragédia sokszor 'száz évig is vezető
műfaj lehet, míg a szatírának pillanatai
vannak. Arisztophanészt is három óriás
drámaíró
Aiszchylosz, Szophoklész
és Euripidész -előzte
meg, Moliere-nek
is lélegzetvételnyi ideje volt Corneille és
Racine kora után. Hosszú lappangás után
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a szatíra patt helyzetben szekott megjelenni: az uralmon lévők nem tudják már
eltiltani, annyira meggyöngültek, és az
alulról jövők még nem kerültek hatalomra, hogy a maguk - rendszerint puritán
- buzgalmával elejét vegyék a gúnyolódásnak, Az új társadalmi rendszer megszületésekor nem is harapódzhat el a valóság és a róla alkotott nézetek szembesítéseinek igénye, mert az elsődleges probléma a süllyedő és a megszülető konfliktusa.
Abból a néhány filmből, amelyet Magyarországon láthattam, úgy hiszem, három alaptípusa alakult ki a cseh filmszatírának. Az első Formané. Ö a valóság
szituációit transzponálja egy új minőségű közegbe, ahol az emberi közösségek
modelljei egymásrautalt, humorisztikusan
köznapi típu-ok társulásában öltenek testet. Eizensteini nagyságú humanista művésznek tartom, de éppen humanizmus a
korlátozza abban, hogy filmjei tiszta szatírák legyenek. Az emberek iránt érzett
megrendülését nem tudja eltitkolni, mindig besurran filmjeibe, - talán ő az, aki
a Tűz van, babám-ban visszacsernpészi a
disznósajtot a tombola asztalra, s tolvajkén t lelepleződik ...
Nemec sokkal kegyetlenebb szatirikus
nála, az ő filmjei jellemzik legtömörebben
a második típust. Az Ünnepségről
és a
vendégekről
című filmjében az egyén és
a hatalom viszonya jelenik meg, ahogy
azt a hatalom szeretné, és ahogy azt a
nép tudja. Az uralom akkor tűnik fel a
filmen, amikor már csak külsőséges aktusok között képes hatalmát és a néptől
elválaszthatatlan azonosságát bebizonyítani. Nemec részvét nélkül vizsgálja az ábrázolt világot, mint a rovargyűjtő a szarvasbogarat, melyet tűjére szúrt.
Anélkül, hogy értéksorrendet állítanék
fel, hozzám a harmadik, Menzel szatíratípusa áll a legközelebb. A Szigorúan ellenőrzött vonatok-ban és a Bűntény a mulatóban című filmben egyesülni látszik a
formani parabolaszerkesztés és humanizmus és a nemeci távolságtartás.
Mai
értékelő tudatot vetít vissza a történelemre - s mint ahogy kötéltáncosként
ő maga balanszíroz a Szeszélyes nyár-ban

-, egyensúlyoz az ellenállás pátosza és előtte volt társadalmi rendszerekhez), hakomikum a között. Pátosztól mentes kor- nem több-kevesebb mértékben minden tárban is bemutatja a cselekvő hőst, demítisadalmi berendezkedésnek velejárója, sőt
zálja a törtnéelmet, de az 'ellenállás, sőt magának az emberi lélek mechanizmusáa hősiesség objektív jogosultságához még- nak egyik meghatározója. Nemcsak a megsem fér kétség. Kinevetett figurái mögé ismerés "végtelen közeledés" a valóságmagas erkölcsi boltozatot épít, eképp gú- hoz, hanem a megismerés során kialakínyolja ki az értékest, mert az értéktelent
tott eszmény is "örökké" közeledik a vagúnyolni sem érdemes.
lósághoz, de azzal soha tartósan egybe
A Bűntény a mulató ban fináléja megis- nem eshet. Az egybeesés tétele mögött
mételhetetlen tökéllyel ábrázolja a világ mindenképpsn valamiféle messianisztikus
képtelenségeinek komplexitását. A szatíra hit rej tőzik.
éle nem egyfelé vág, a gyilkos gépezet és
Nem szerétnék
elmerülni a magyar fejaz áldozat egymást kiegészítő, egymásralődés sajátosságainak boncolgatásában sem:
utalt morális és szellemi mocsárvilága egy- a kérdésben megfogalmazott
lényeggel érszerre jelenik meg, didaktikátlan végkö- tek egyet, azzal tudnillik, hogy szatírára
vetkeztetéseket kínálva. A szabadulóleveszükség van, s mellékesnek tekintem e
let kézbesítő kengyelfutó hátában a szükségesség megindokolását. A fentiekhivatásos bérgyilkossal - közeledik a vi- ből ugyanis nyílván kiviláglik, hogy szelágvégének tetsző nyitott tér felé, miköz- rintem minden társadalomban és minden
ben a halálraítéltek a vesztőhelyen utolsó korban szükség van szatírára is, és forkívánságdalukat éneklik, egyre elcsuklóbb . dítva, nem volt olyan társadalom és kor,
hangon, a hóhér, a bírák és a díszes néző- amikor csak a szatírát lehetett egyedül
közönség előtt. Az eredmény a tarthatatüdvözitő műfajnak tekinteni. E tekintetlanság érzése, az "így van, de mégse le- ben teljességgel prakticista vagyok, az érhet így", amit a karnera ravasz ál-obdekel, van-e lehetőség aszatírára.
jektivitásával tár 'elénk.
Ha így nézzük, előbb az irodalmon, a
művészeten kívüli feltételeket kell vizsgálnunk. Ilyen szempontból, azt hiszem,
Fekete Sándor
jobban állunk, mint egy-két évtizeddel
korábban. Annak idején az volt a jelszó,
- Hogyan látja a szatíra mai lehetőségeit?
hogy Gogolokra és Scsedrinekre van szükségünk, de a gyakorlatban - mint köz- Ami a kérdés alapjául szolgáló irodalomelméleti tételt illeti, töredelmesen meg- tudott nem lehetett volna a szatíra
vallom, ezt is az irodalomtudomány ama revizorát beszabadítani közéletünkbe. Napkategóriái, fogalmai és tézisei közé soro- jainkban nem hangzanak el különösebb
lom, amelyekkel szemben némi bizalmat"felhívások szatírára", de a valóságban lanságot táplálok. Magától értetődőnek te- megjelent és bemutatott művek bizonyítkintem azt a schilleri gondolatot, hogy a ják - nyílik mód az ilyen ábrázolás kiszatirikus költő "a valóság és az eszmény kísér Ietezésére.
Köntörfalazás
nélkül szeretném kijeellentmondását ... teszi meg tárgyul", de
nem hiszem, hogy a szatíra műfaját csak lenteni, hogy a szatíra művészeten belüli
ilyen alapon lehet megközelíteni.
Még feltételei nem javultak. Ne beszéljünk
melyek nagy része nem
több kétellyel szemlélem azt a lukácsi ki- a kritikákról,
egészítést, mely szerint a proletáriátus
annyira a szatíra elősegítésére törekszik,
forradalmi cselekvésében a "felfújt ide- mint inkább önmagát kínálja a szatíra
tárgyául. A kritikának legfelj ebb azzal az
alizmus" és a "csúszó-mászó empirizmus"
dilemmája az objektív társadalmi alapok irányzatával érdemes itt röviden foglalkiküszöbölése folytán "gyakorlatilag oldó- kozni, amely nem fél ugyan a szatíra
dik fel". Egyáltalán: "az eszmény és való- tartalmától, de magát a műfajt valahogy
tekinti.
Jancsó
legság dualizmusa" az én világképemben nem alacsonyrendűnek
kötődik csak a polgári világhoz (és az utóbbi filmje kapcsán is olvashattunk
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olyan fejtegetést, hogy tőle "idegen a humoros, ironikus, a karikaturisztikus ábrázolás, ő a dolgokat s a mondanivalóját is
komolyan veszi". Értsük úgy ezt a különös fogalmazást, hogy Lukiánosz és Erasmus, Swift és Voltaire nem vette "komolyan" "a dolgokat", amikor ironikusan,
humorosan stb. ábrázolta őket?
De mellőzzük e fölösleges polémiákat.
Nem a kritikán, nem is ilyen-olyan teóriákon, mindenekelőtt magukon a rnűvészeken múlik a szatíra sorsa. S itt engedtessék meg nekem, hogy befejezésül
csupán egyetlen egy kérdésről szóljak,
vállalva a várható sértődéseket is: nemzedékemről, a mai negyvenesekről. Ez az
az életkor, amikorra már elegendő tapasztalat gyűlik ÖSSZ'2 az igazi szatírához. De
egyszersmind ez az az életkor, amely
szinte fiziológiai kényszerüséggel fejleszti
ki a megállapodottságra való hajlandóságot, a kockázattól való irtózást, a feladat
blöffös, öncsaló megkerülésének tudatalatti szándékát, az önmagunkkal kötött kompromisszumok prófétás pózzal való leplezését. Ilyenkor szoktuk a kívülállókra, a
hivatalra, a világra kenni saját gyávaságunkat. A fölszaporodott szatirikus témák
között épp ennek az idő előtti önelégültségnek a kigúnyolását érzem a leg sürgetőbbnek.

Hubay Miklós
- A drámai látásmód
úgy tűnik - a
kezdetektől
meghatározta
a magyar irodalom fejlődését, s talán ugyanilyen meqhatározó érvényű a szatirikus
szemlélet
hiánya is.
- Én inkább úgy gondolom, hogya magyar irodalom a szatíra jegyében született.
Az egész XVI. század tele van szatirikus
művekkel. Az első magyar dráma - Balassi Menyhárt árultatása - a szatíra szinte minden elemét felhasználja. Szereplőit
képtelen szituációban - gyónás közben jeleníti meg, s bűneit csak azért sorolja
fel a bűnös, hogya
papot a maga számára megnyerje. De utalhatnék a hitvitázó irodalomra is, amely élesen szatirikus
irodalom. A látszólag szelídebb erazmusi
82

szemlélet, amely hozzánk szintén hamar
átplántálódott,
mélységesen ironikus látásmód. Tanulságos lenne a Magyar Elektrá-t, Sophoklész Elektra-jával
összehasonlítani: a különbségek - azt híszern egy sokkal szatirikus abb szemlélet vonalán alakulnak ki. Bornemisza drámájában az új szereplő, a parazita szatirikus
figura; s a XVI. századi magyar drámaíró
Agamemnont és Aegistost is a szatíra tengelyén tolja el a jellemzésben. Egyiküket
pénzdugdosó kuporinak, másikukat tékozló feudális úrnak mutatja be, hogy korának jellemző figuráival gazdagíthassa jellemüket. A szatirikus látásmódot szolgálta - a középkorban népszerű és meglehetősen elterjedt - haláltánc is. Aligha a
belső azonosulásnak, átélésnek kedvezett,
inkább az objektív távolságtartás kialakítására törekedett, hiszen egyformán zörgő csontként táncolt együtt a pápa, a hívő
és a hitetlen. Természetesen nem maradt
nyom nélkül, hogy a magyar irodalom
megszületése egy katasztrófával 'esett egybe: Mohács tragédiájával.
A különböző
feddő énekekbe, zsoltárfordításokba jelen
van az is, amit mai szóval nemzeti -ünvizsgálatnak, őriostorozásnak nevezünk. Ha
tetszik: patetikus szemléletnek, drámai látásmódnak. Érdemes talán elgondolkodni
azon, hogy ebben az időben jelenik meg
nemzeti nyelven az Ószövetség, s amit
mi tragikus nemzetszemléletnek nevezünk,
milyen mélyen gyökerezik a zsidó próféták írásaiban. Az önostorzó kétségbeesés
hangjait, az önsajnáltatást,
az ellenség
iránti elkeseredett bosszúvágyat, átkozódást, mi magyarok az Ószövetségből tanultuk. Nem érdemes - azt hiszem Németh László utcájába bemenni, aki egy
néhány
évvel ezelőtti nyilatkozatában
olyasmit mondott, hogy az ironikus és
szatirikus szemlélet nem jellemző a magyar irodalomra.
- Véleménye szerint tehát, a magyar irodalomnak szerves része a távolságot tartó,
objektivitást
igénylő, elidegenítő szándékú
szatíra?
- Igen, úgy hiszem. Például az, amit mi
"pesti humornak" nevezünk, s elidegeníthetetlennek érezzük XX. századi irodal-

munktól, hasonló közeg lehet, mint amilyen Aristophanészt is körülvehette Athén
piacán (különben Németh László mindenkinél jobban ismeri, s úgy érzem, némi
nosztalgiával szemléli az arisztophanészi
humor forrásvidékét, hisz gyönyörű tatanulmányt írt róla). Hogy a pesti humor
milyen arisztophanészi
"túlhabzásokra"
képes, azt ma Örkény színdarabjaiból láthatjuk.
- Vajon ez a "pesti humor" nem a társadalom drasztikus intézkedéseinek
kényszerű elviselésére született, s nem a társadalmi feszültségek
levezetése a funkciója?
- Hogy egy műalkotás mire mozgósít, az
nem függ össze szükségképpen magával
a rnűalkotással. Örökké eleven kérdés, hogy
Ill. Richard tragédiája arra szolgál-e, hogy
meggyűlöljük a zsarriokot, vagy arra, hogy
a zsarnokság lelki folyamatának feltárásával megismerjük működési mechanizmusát. A művészetben előfordulhat, hogy a
műalkotás függetlenedik a mozgósító szándéktól. A mű: feldobott pénz. Amikor pedig leesik, s fejet vagy írást mutat, ez
egyben szociológiai jelenség is.
- Meglátása szerint a tragikus látásmód
nem inkább a belső átélést, megértést
szuggerálja? Hiszen ez többnyire a múltra
utalva kritizál, míg a szatirikus szemléletben nem jöhet létre azonosulás a tárgygyal; ugyanakkor
a szatíra kialakulását
az is nehezíti, hogy mindig a jelent kritizálja.
- A két szemlélet nem lehet ellentéte
egymásnak minden esetben. Ismerek szatírákat, amelyek megrendítően tragikusak,
s miközben megnevettetnek,
az együttérzés húrjait is penge tik. Vészi Endre Don
Quijote utolsó kalandja című szatíráját
(vagy tragédiáját?) említeném.
s egy legújabb darabja - az Üvegcsapda - szintén a tragikus és szatirikus szemlélet nagyszerű együttes megjelenését bizonyítja. Az
összefüggést máshol látom. Azt hiszem,
minél jobban eluralkodik valahol a patetikus, öndícsérő
magatartás, ellenakcióként annál inkább kiváltja a szatíra lehetőségét. Van egy pillanat, amikor felkiál-

tunk, hogy "nehéz szatírát nem írni", s
ez azt jelenti: itt a pillanat, amikor lehet
és kell szatírát írni. S melyik ez a pillanat? Nyílvánvaló : amikor a hazugság, öntömjénezés, elhízott nagyképűség már leleplezésért kiált. Minél
patetikusabban
szemléli egy korszak saját magát,annál
ingerlőbben jelentkezik a szatíra igénye.
Ha végignézünk a két háború közötti Magyarország vezető rétegén, a neobarokk
társaságon, rögtön Szabó Dezsőt keressük,
hogy megírja a Feltámadás
Makucskán
című szatíráját. A tárogatószavu
magyar
bánatra más válasz nem jöhetett, csak ez
a szabó dezsői röhögés. Ha a magyar közgondolkodásban van hajlam effajta pátoszra, akkor - latensen - mindig jelen
van a szatíra is.
- Hegel egy megjegyzésére
utalva, Marx
írja egyik tanulmányában:
"minden nagy
világtörténelmi
tény és személyiség
úgyszólván kétszer kerül színre: egyszer mint
szomorú játék, másszor mint bohózat." Az
időnek ez az aszinkron játéka, hogyan valósul meg a mai művészetben?
- Hogya tragikus és komikus szemlélet
kialakulásában szerepe van az időnek, arról egy mai vígjátékíró is ír: Dürrenmatt.
Csak ő éppen a fordítottját írja annak,
amit Marx. "Fontos számot vetni a groteszk két formájával. Az egyik a romanticizmus iránti szerelemből fakad, s arra
törekszik, hogy felébressze a rémületet, a
bizarr érzéseket, a másik a távolságtartás
kedvelésből származik, s ezt a distanciát
egyesegyedül
így tudja megteremteni.
... A gondolatnak ebben a rendjében el
tudnám képzelni a második világháborút,
mint egy borzongató groteszk színdarab
tárgyát, de egyelőre nem mint a tragédia
tárgyát, mert nincs meg a kellő távolság
hozzá. " A groteszk - a tragédiától eltérő en - nem akar együttérezni semmivel, hanem be akarja mutatni a dolgokat.
... Ezzel az objektivitásra
törekvéssel
együtt jár a kegyetlenség, de nem a nihilisták, hanem a moralisták kegyetlensége. Nem rothadás van benne, hanem
só. .. A szatíra kényelmetlen, de szükséges műfaj."
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:_ Hogy a tragédMt valóban a történelmi
idő játéka állítja mindig más dimenzióba,
azt legfrappánsabban talán az bizonyítaná,
ha Önnek egy 1940-ben írott tanulmány ából feleselnék vissza a mai Dürrenmattgondolatra. A Nemzeti színjátszás - drámai magyarság című könyvében
Önt ezt
írta:

művészi megközelítésének
a "nemzethalálra", "sorscsapásokra"
koncentráló szemlélete visszahatott-e
a közgondolkodásra,
a
történelmi önismeret kialakulására?

Az egymással összefüggő kérdésekre
nem külön-külön, hanem összevontan próbálok meg válaszolni. Nézőpontom természetesen a történésze, aki nem óhajt
"Egy rendbe tömegesitett Európában a műfajelméleti kérdésekbe belebonyolódni,
tragédia és a komédia legalábbis a nem is illetékes rá, s az adott keretek
színpadon - megszűnik. Lesznek majd közt legfeljebb egy-két lehetséges összeünnepi játékok, díszbemutatók,
parádé és függés jelzését - nem kifejtését - koccirkusz, de a sorsával szembehelyezkedő
káztathatja meg.
egyénnek pátosza tilos, és az is marad.
Kézenfekvő, ha abból a közhelyből inA közviszonyokon nem nyerhet tragikus
dulunk ki, hogya
művészet, irodalom,
igazságot senki.
... Erkölcsi probléma film stb. egyrészt egyfajta, a társadalminden ilyen tömegesedésnél együgyű jel- mi köztudat által többé-kevésbé szankcioszóvá zsugorodik, mely nem is a magatarnált történetszemleleti "modellt" fejez ki,
tás szabályozására, hanem csak általános
(amely maga is történelmileg determinált),
ellenségek
meghatározására
szolgál ...
másrészt formálja azt; mellékes ezúttal,
Ámde a komikai szellem is kialszik ott, hogy rni e kétféle hatás aránya, s hogy
ahol a közvetlen jelen viszonyokat tilos valójában nem két dologról van szó, hakinevetni. Gúnyolódhatnak ekkor felbé- nem egyetlen
bonyolult kölcsönhatásos
relt humoristák távoli országok és az el- viszonyról. Ami mármost közelebbről a
pusztult hagyomány rovására, hiba min- témát illeti, talán elsősorban arról van szó,
den, ha a komikum első feltétele, a köz- hogy nehéz a történelmet ironikusan vagy
vetlenség hiányzik. Az ösztönösen kitörő szatirikusan szemlélni ott, ahol részben a
nevetés csak akkor hallatszik fel, amikor történelmi múlt nem kínál mintegy tálcán
elsődlegesen erre alkalmas elemeket, résza komikai szellem egy élő és uralkodó
félszegséget vesz játékos ostora hegyére.
ben maga a "nemzeti történelem" kialaMármost lehetséges, hogyakomikai
szel- kult koncepciója zárja ki az iróniát vagy
lem kezéből kicsavarják a játékos ostort; a szatirikus látásmódot. Ilyen körülmélehetséges végeredményben az is, hogy a nyek közt ellenkezőjére fordul az ismert
tökéletes világ eleve megszünteti az ösz- mondás, s így hangzik: "difficile est saszes Iélszegséget, mert az uralkodó állapot tyram scribere"; azaz "nehéz" a szatirikus
minden mozdulatában tiszteletreméltó lesz, látásmód bizonyos objektív történeti okok
és minden képviselője tiszteletet paran- miatt; de azért is, mert a szubjektív tudat
csoló; de az biztos, hogy akkor már a tö- még tovább nehezíti a dolgot.
meg nem fog vigyorogni őszintén és kajáA kérdés objektív oldalát legcélszerűbb
nul semmin, mert kielégítetlen igényeire egy kontraszt segítségével megközelíteni.
hem a nevetést kapja meg a természettől,
Az irónia és a szatirikus szemlélet - akár
hanem a feltétlen fölény illúzióját - a a jelenről, akár a történeti múltról van
központi felvilágosító hivatalt ól ... "
szó - azoknak az irodalmaknak elsődleges sajátja, ahol az újabb korban a törnetifolyamatok
mind társadalmi értelemSzűcs, Jenő
ben, mint a nemzeti integráció vonatkozásában leginkább kiteljesedtek, "kifutot- Véleménye szerint a nyugat- és keleteurópai történelmi fejlődés különbségei ha- ták formáikat" . Mindenekelőtt természetározzák-e meg nálunk tr művészetben a tra- tesen az angol és francia irodalomra gongikus szemlélet domináns szerepét, s a sza- dolok, vagy akár az angol és francia filmre. A szatíra történelmi és társadalmi értirikus látásmód hiányát? A nemzeti múlt
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nyújtotta.
telemben már eleve, azaz az újabb kor sem a "Sein" magyarázatát
Minthogy
pedig
mindehhez
kiáltó
társaelőtt is, a polgársággal függ össze (Bodalmi
feszültségek,
történelmileg
megolcaccio, itáliai renaissance), vagy a "tárda tlan társadalmi
pro blémák
járultak,
sadalomkívüliséggel"
(középkori vágánsmaga a történelem pedig bukások és siköltészet), azaz egyfajta mentalitás megszületésével, amelynek értékrendszere "nyi- kertelenségek sorozatával szolgált - mint
a mi esetünkben :_, kialakult egy tratottabb" , és flexi bili sebb, mint a feudális
gikus és patetikus múltszemlélet, amely
nemességé. A lovagi epika ismeri a gúnyt,
társadalmi és eszmei minősége szerint két
a szidalmat, a harsány elmarasztalást,
bomlott.
másfelől - "befelé" - a moralizálás t, de ágra, kétféle magatartásformára
idegen tőle az irónia és a szatíra. Ez Az egyik a fennálló állapotok igazolása
gyanánt fogta fel a történelem tragikumát,
utóbbi születése pillanatában
egyszerre
veszi célba a feudális értékrendszert, élet- és a múlt pátoszával vigasztalta magát; a
másik értékesebb - attitüd sajátja a
ideált, közízlést és a saját - polgári jelen kiegyensúlyozatlanságai és a történeértékrendszer fonákságait. Ez a jellegzetes
"elidegenítési"
készség a korai polgári lem tragikuma közti összefüggés felismerése alapján la moralizáló önosorozás volt.
fejlődés kiteljesedettségének
színtereiről
Amennyiben mégis bizonyos "kiegyezés(lásd még, elsősorban a képzőművészetre" került sor, nem csupán közjogi érteben, a Németalföldet) a kora-újkorban
nem véletlenül tolódik át súlypont jával lemben, hanem nemesi és polgári mentaa modern polgári fejlődés zónájába, a Me- litás közt is (kialakult tehát a formák
kompromisszumos kiteljesedettsésének
érditerraneumból
az Atlantikum tájékára.
zése), ennek vetülete a megbocsátó önHa ehhez még hozzátesszük, hogya "nemirónia és az ellentétek anekdotázó lekerezet" a maga intézményesült formájában
(nemzeti állam) éppen e zónában a 18. kítése lett. Egyik variáns sem szolgált
század végére 'elkészült, érthetővé válik, azonban alapul ahhoz az "elidegenítéshez",
ami a szatíra feltétele.
mit értünk a folyamatok "kiteljesedésén".
A szatíra e történeti térségben ott nyert
E nagy egészében kiteljesedett képléten bepolgárjogot
az irodalomban, ahol a nemlül a részletek ironikus vagy szatirikus
zeti
integráció
lehetőségei elkéstek ugyan,
szemléletének, de még az egész kérdéfolyamatok a
sessé tételének sem volt akadálya. A de a gazdasági-társadalmi
"nemzeti történelem" interpretálása
pél- 17. század óta viszonylag kiérlelt formákdául nem tűnik fel valami véresen ko- hoz vezettek (cseh irodalom), részben ott,
moly ügynek, ha maga a nemzet intéz- ahol a társadalmi feszültségek a legkiáltóbb formában jelentkeztek,
viszont a
ményesült valóság.
nemzeti
kérdés
nem
jelentett
problémát
Más a helyzet Közép- s főként Kelet(orosz
irodalom).
Európában, ahol köztudomásúan mind a
A magyar fejlődés bizonyos értelemben
társadalmi folyamatok, maga az újkori
a
kettő között helyezkedik el. Mindenpolgári átalakulás, mind a nemzeti integesetre,
amennyiben a szatirikus szemlélet
ráció erővonalai megkésve, hiányosan és
jelentkezett,
akár magas, akár selejtes színtorz formák közt bonta-koztak ki. A polvonalon,
valami
"nemzetietlennek" számígári mentalitás itt nem a feudalizmustól
tott.
Ezt
elősegítette
- azaz a szatirikus
való teljes emancipáció jegyében, hanem
szemlélet
kialakulását
nehezítette - imél nemesi mentalitás, értékrendszer és ízmár
önerejénél
fogva
a
"nemzeti történelés tovább hurcolt elemeibe ágyazottan
lem"
társadalmilag
szankcionált
koncepalakult ki. A nemzet a legtöbb esetbéri nem
ciója.
Nemcsak
a
közjogi
teóriákban
tar(vagy alig, vagy csak hiányosan) vált intozott
a
jelen
minden
vonatkozásához
a
tézményesült
valósággá, következésképmúlt
valamilyen
darabja,
hanem
múlt
és
pen a nemzeti történelem egyik szerves
összetevője volt annak az ideologikus ar- jelen a társadalmi közgondolkodásban is
gumentum-rendszernek,
amely sokkal in- valamiképpen szorongató módon egymásba
mosódva jelent meg. A múlt, a történelem
kább egy "Sollen" szolgálatában állt, mint85

elsődlegesen
nem belső folyamatok
hanem
szélsőséges
konfliktus-helyzetek
egymás után sorakozó
merev tablóinak
gyűjteménye
formájában
rögződött
a társadalmi
tudatban:
külső
konstellációk
sikereiben
vagy "szerencsétlenségei ben",
helytállások
morális pá toszában, vagy árulások morális elítélésében.
Mindaz, ami ezek mögött,
a történelem
mindennapjaiban,
a strukturák
belső jellegzetességeiben
meghatározta
e helyzeteket és magatartásokat,
e karionizált
történelmi
képből lényegileg
kimaradt.
Az
irónia vagy szatíra
művészi
lehetőségei
természetesen
csakis ez utóbbi szféra felfedezésében
rejlenek,
úgy is, mint a művészi-intellektuáls
elemzés és a társadalmi-nemzeti
önkritika
egyik lehetséges
a szerfclett hasznos - módja. Ha ugyanis
a művészi
sűrítés
eszközével
sikerül
az
egyértelmű
pátosz merevség én lazítva saját múltunk
belső fonákságait
felszínre
hozni, nem csupán
jobban
"megértjük"
történelmünket,
hanem azáltal, hogy nevetnünk
sikerül oly asmin, ami a Múltból
a Mában is él, valamelyest
talán már túl
is tettük magunkat
rajta. Ilyesféle
belső
analógiák,
.modellek"
bőven kinálkoznak
történeti
kontextusban.
A tragikus
pátosz
viszont, még ha jogosult is, még ha művészileg hiteles is, önmagában
és egyedül
- ellenpontozás
nélkül - csak a szürüngás állapotát prolongalja.
Az irodalom, vagy - hogy sok mindent
átugorva
immár
közelebb
lépjünk
a
film, amennyiben
a történelemhez
nyúl,
természetesen
valami
"müdellt"
keres.
Olykor mintha
sikerülne
mély ebb rétegekig ha tolnia (Hernádi -J ancsó: SzegényLegények), de ritkán.
A szinte kötelező
történeti
közeg továbbra
is: szélsőséges
konfliktushelyzetek
és belőlük absztrahált
modellek, oly módon azonban, hogy a "müdell" történeti
érvénye
és logikai
ereje
kétes (Csoóri-Kósa:
Dózsa), vagy az absztrakció immár eszmeileg nem annyira
az
elemzést, mint a mítikus homályt szolgálja (legutóbb:
Égi bárány). Ennek szolgálatában
áll a történelmi
film kialakuló
formanyelve.
a ködös homály
(ami homály marad akkor is, ha élesek a színek),
pedig

láncolatában,

a tablószerű
állóképek (amelyek azok maradnak a szűntelen
körkörös mozgás, járkálás, lovaglás, füstcsóvák
ellenére
is), a
sokat (de mit?) sejttető
merev, semmibe
meredő
tekintetek,
a dialógus ük pátosza
(amelyek patetikusak
maradnak
akkor is,
ha pattogó vezényszavakba
vannak
szorítva), a homályos
parabolák,
a misztériumjátékok
atmoszférája,
S vajon az analitikus gondolati igény, amely öncélú formai ötletekben
és alig követhető
asszociációkban
forgácsolódik
szét, végül
eljut-e céljához: a gondolatisághoz
és analízishez, vagy pedig összekuszálja
magukat
a gondolatokat
és elhomályosítja
az analízist?
Szónoki
kérdések
ezek, amelyek
nem igényelnek
választ; tartük tőle, hegy
ez a tragikus tónusú, heroikus-pesszimista
pátosz forrnailag
tán új elemeket
tartalmaz, mondandójában
is új igényeket
rejteget, de egész attitüdjében
nem is olyan
új. "Fiat lux!" - mondanám,
némileg
e
stílus hatása alatt, éspedig annak érdekében, hogy a filmművészet
a maga eszközeivel egy csakugyan analitikusabb
és gondolatíbb múltszemléletet
egyengessen.
S
abba már beleférne,
hogy forgatókönyvírók és rendezők
a végletes
konfliktushelyzeteken
átnyúlva
a történelem
rejtettebb
folyamataihoz,
belső strukturális
jellegzetességeihez,
mindennapi
figuráihoz
és konfliktusaihoz
hozzáférkőzve
olyan
modelleket
találjanak,
amelyek
a tragikum és a komikum művészileg
oly fontos
határterületén
a feloldasok lehetőséget
is
kínálják,
a mához is szólnak,
s nem nélkülözik
szükségképpen
az irónia
elem ét
és a szatirikus
szemléletet,
tehát lazítanak
a "történelmi
szorongás" kötelező erénynek vélt állapotán,
Már máshol
leírtam,
hogy a történetírás
"célja" sem az egyértelmű lelkesítés, sem a történelmileg
determinált
tragikum
tudatosítása,
hanem a
történelem
determinál ts ágainak
fel tárása
révén rászoktatni
egy analitikus
gondolkodásmódra,
amely immár
módszeresebben keresheti,
hogyan lehet a determináltságokon
felülkerekedni.
Ez talán vonatkezhat egyéb szellemi tevékenységekre
is,
amelyeknek
tárgya
vagy eszköze a történelem.
(K. J.)

AFILM

ÉSKÖZÖNSÉGE

HOGYAN
Beszélgetés

VÁLTOZOTT A KÜLFÖLD ÉRDEKLŐDÉSE FILMJEINK IRÁNT,?
Dósai Istvánnal

alkalommal a magyar játékfilmekről, és
válasszuk teljesen külön a rövidfilmek
kérdését, sőt válasszuk teljesen külön a
Magyar Televízió filmjeinek a külföldi fogadtatását is, ez egyébként a jövőben egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni. Nos,
ami a játékfilmeket illeti: ha a Hungarofilm exportforgalmi statisztikáját vizsgáljuk, akkor teljesen megnyugodhatnánk abban, hogy a magyar játékfilmek exportja
emelkedik mind a szocialista, mind a nemszocialista országokban. Az elmúlt évi forgalom magasabb volt, mint a korábbi
években bármikor, tehát voltaképpen örülhetnénk, hogy minden rendben van. De
azt hiszem, azért ültünk le beszélgetni,
hogy megvizsgáljuk: nincsenek-e problémák emögött. Vannak. Ha 'egészen röviden próbálnám összefoglalni, azt mondhatnám, hogy néhány évvel ezelőtt némi
egyszerűsítéssel, de rendkívül büszkén azt
mondtuk, hogy azoknak a magyar filmeknek van sikerük külföldön, amelyeknek
itthon is sikerük van, tehát amelyeket
itthon a legjobbaknak tartanak, azokat
tartják a legjobbaknak külföld ön is. Ismét
Az elmúlt években a magyar film iránt
némi egyszerűsítésel szólva: az utóbbi időjelentős külföldi érdeklődés volt. Mostaben ez a rendkívül üdvös és örvendetes
nában ez csökkent vagy növekedett?
harmónia megbomlott. A korábbi éveknél
Azt javasolnám, hogy ezt a nagy témát kedvezőbb export-eredményeink egyre kebontsuk néhány kisebbre. Beszéljünk ez vésbé azokból a filmekből származnak,

Hogyan fogadják a magyar filmeket külföldön? Milyen helyet foglal el filmművészetünk a nemzetközi mczőnyben és a
mozi-világpiacon; milyen morál's, politikai és anyagi haszonnal járnak filmjeink
külföldi bemutatói? Egyáltalán: van-e számottevő jelentősége a magyar filmgyártásnak? .
Ezekről a kérdésekről - tapasztalataink
szerint - számos, főként információ-h iányból fakadó félreértés van forgalomban
pro és kontra egyaránt: a különböző vitákban gyakran történik hivatkozás a magyar filmek külföldi sikereire vagy sikertelenségére. hol 'eltúlozva, hol alábecsülve
filmjeink jelentőségét és ténylegesen elfoglalt helyét, szerep ét a nemzetközi kulturáliséletben.
Szeretnénk reális, elfogultságoktól mentes és a lehetőségekhez képest átfogó képet nyújtani a Filmkultúra
olvasóinak
ezekről a kérdésekről, ezért magnetofonbeszélgetésre kértük fel a legilletékesebbet Dósai Istvánt, a Hungarofilm igazgatóját.
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amelyeket a hazai közvélemény, a kritika
és részben a közönség is Magyarországon
a legjobbaknak tart; bizonyos divergencia
létrejöttét kell megállapítanunk
a hazai
értékrend és az export sikerei között.
Megkísérelhetjük-e
megfejteni, hogy' ennek milyen okai vannak? De először talán jó volna konkrét művekre is utalni:
mi az, amit megvettek
külföldön és mi
az, amit nem?

a Szovjetunióban:
évekre visszamenőleg
egyetlen filmünknek sem volt kevesebb,
mint 3 millió nézője. Jóllehet nagy a szóródás az egyes filmek látogatottsága
között, de amelyik filmünk bemutatásra került a Szovjetunióban,
az elérte ezt a
látogatottságot, s ez a 3 millió néző önmagában több, mint ahány néző egyébként
- Magyarországot is beleértve - az egész
világon együttvéve moziban megnézte az
adott filmet.

A kérdés így túl nagy; ismét azt javasolnám, osszuk néhány al-kérdésre,
hogy És melyek a maximális nézőszámok?
jobban meg lehessen különböztetni a dol- Egyes magyar filmek maximális néző-szágokat. Egymással nem teljesen párhuzama a Szovjetunióban:
30-40 millió! De
mos tendenciák érvényesülnek az európai
én az előbb a legnehezebb fajsúlyú fÜszocialista országokban, a fejlett tőkés or- mekre vonatkozó maximális néző-számoszágokban és az úgynevezett
harmadik
kat említettem. Egy művész számára, azt
világ országaiban. Az egyszerűbbtől ha- hiszem, ez mindenképpen
olyan tömegű
ladva a bonyolultabb problémák felé: a közönséget jelent, ami ritkaság számba
harmadik világ országaiban - talán Egyip- megy, a kultúra bármely területével tomot, Szíriát és egy-két dél-amerikai or- irodalommal, színházzal stb. - összehaszágot kivéve - filmjeinkkel eddig sem sonlítva is. Néhány évvel ezelőtt az itthon
arattunk különösebb sikert, és ez legfellegmagasabbra értékelt filmjeink kedvező
jebb annyiban változott, amennyiben né- fogadtatásra
találtak mind a szocialista,
hány olyan film, mint az Egri csillagok mind a kapitalista országokban. Ezeket az
idegen nyelvre szinkronizálva
- bemuéveket az jellemezte, hogy a legjobb filmtatásra fog kerülni ezeknek az országokjeink - például a Húsz óra, a Szegénynak egynémelyikében. Itt jelentős változás
legények, a Hideg napok, a Csillagosok,
nincsen, főleg nem negatív irányú. Ami katonák, a Csend és kiáltás, az Apa, hogy
a szecialista országokat illeti: a magyar
csak néhány példát mondjak - mind a
játékfilmek számára nemcsak anyagilag,
szocialista, mind a kapitalista országokban
hanem politikailag is, a külföldet elsősor- a legjobbként üdvözölt filmjeink voltak,
ban mindig is a szocialista országok jelen- és amikor listát kellett összeállítanunk,
tették és fogják jelenteni. A világnak ez hogy mely magyar filmeknek volt a legaz a fele, ahol a nyugati filmek nagy szá- több külföldi bevétele, a lista élén még
ma, dömpingja nélkül jelennek meg a ma- ezek a filmek állottak. Ez a helyzet négyar filmek, tehát a feltételek is kedvehány éve megváltozott. Ennek több oka
zőbbek értékeik kibontására, amennyiben
van. Az egyes szecialista országok belső
megjelennek.
kultúrpolitikai igényeinek megfelelően változott valamennyire a filmátvétel iránya;
Közbevetőleg megkérdeznénk:
átlag hány
s ennek megértéséhez azt sem szabad fifilmünket szokták átvenni az elmúlt évekgyelmen kívül hagyni, hogya filmek láben az évi húszből a szocialista országok?
togatottsága ezekben az országokban sem
Altalában ez a szám az európai szecialista
alakult másként, mint nálunk. Az a szemországokban évi 7-10 film körül mozog. pont, hogy egy film milyen látogatottságra
A szám tehát meglehetősen
nagy, az számíthat, mostanában a legtöbb szocialista
arány mindenképpen kedvezőbb, mint bár- ország filmátvételi szempontjai között erőmelyik nem-szocialista országban. Ennek
sebben érvényesül, mint nálunk. Nézzünk
a jelentőségére hadd utaljak azzal is, hogy néhány kiragadott számadatot, csak az érismertetném néhány magyar film néző- dekesség kedvéért. A Szovjetunióban
a
számát. A magyar filmek látogatottsága
Pacsirtá-nak 3 millió nézője volt a bemu88

tatás évében, a Szegénylegények-nek
2
millió 100 ezer nézője volt az első évben,
a Hideg napok-nak 4 millió 200 ezer nézője volt; ugyanakkor a Sellő a pecsétgyűrűn-nek
- a két résznek együtt 60 millió nézője volt (tehát részenként 30
millió.). Az Egy magyar nábob-nak és a
Kárpáthy Zoltán-nak - a kettőnek együtt
- 47 millió. A Fotó Háber-nak 22 millió; az
Özvegy menyasszonyok-nak
15 millió 600
ezer, a Fény a redőny mögött-nek több
mint 23 millió. Az utóbbi időben ez a kétségtelen közönség-érdeklődési index mintha jobban érvényesülne a filmátvételben
is. Épp nemrégiben zárult a legutóbbi
filmátvétel. Az egyetlen olyan új filmünk,
amit valamennyi szocialista ország átvett:
a maga műfajában 'egyébként jól sikerült
A gyilkos a házban van. Ez nem jelent kritikai értékelést, s azt is meg kell
jegyeznem, hogy mindez inkább tendencia, ami alól vannak jelentős kivételek. A
közönség számára viszonylag kevésbé hozzáférhető, nehezebb fajsúlyú, fájdalmasabb kérdésekkel foglalkozó film is átvételre kerülhet, hogyha hatásában ellenállhatatlan. Ezt mutatja a Szerelem példája.
Vagy pozitívum az is, hogya Sárika, drágám-ot is csaknem rninden szocialista ország átvette. Vagyis ha egy film hatásos,
akkor is átvételre kerülhet, ha kevésbé
szórakoztató
jellegű. Ha nem lenne a
Szereiem, vagy a Sárika, drágám példája,
azt mondhatnánk, hogy teljesen lehetetlen
helyzetbe kerültek a faj súlyosabb feladatokat vállaló filmjeink. De szerencsere még
nem erről van szó.
És mi a helyzet

a nyugati

filmpiacon?

Változás állt be a magyar filmek fogadtatásában a legfejlettebb nyugati országokban is, ahol egy számban ugyan szűk,
de társadalmi jelentőségében igen nagy, haladó értelmiségi rétegre támaszkodva az art-mozik és a filmklubok hálózatára
gondolok - a magyar film néhány éven
keresztül igen ismertté és elismertté vál t.
A legjobban ez Franciaországban és Párizsban mutatható ki; ott volt a legjelentősebb sikerünk. Az utóbbi egy-két évben
a filmjeink iránti érdeklődés ott is jelentősen csökkent. Hadd mondjak erre is néhány

számadatot. A számok grafikonja érdekes
ivet rajzol ki. 1965-ben készült a Húsz óra,
1966-ban a Szegénylegények
és a Hideg
napok. 1967-ben került bemutatásra Párizsban a Szegénylegények,
41 ezer nézője
volt Franciaországban. Ez a szám nemcsak
az előbb említett szovjet nézőszámokhoz,
hanem még a magyarországi nézőszámhoz
képest is nagyon szerénynek tűnik fel, de
negyvenezer nézővel Franciaországban egy
film már az év sikerfilmjei közé számít.
1968 elején került bemutatásra Franciaországban a Tízezer nap. Annak már negyvenhatezer nézője volt. 1968 őszén a Csillagosok, katonák - 121 ezer nézővel, ami már
feltűnő, kiugróan nagy sikernek számít ott,
különösen külföldi film esetében, ha az
nem amerikai
szuperprodukció,
hanem
igényes művészfilm. 1968 végén került bemutatásra a Csend és kiáltás, annak már
- vagy még - 38 ezer nézője volt, ami
az egyébként sokkal könnyebben érthető
Szegénylegények
41 ezer nézőjéhez képest
még nagyon magas nézőszám. Ezeken kívül 1968-ban még 3 magyar filmet mutatak be Párizsban: a Hideg napok-at, a
Húsz órá-t -és a Zöldár-t. Ez volt az az
év, amikor önérzetesen azt mondhattuk:
nem volt olyan hét az évben, amikor Párizsban a premier-mozik műsorán ne szerepelt volna magyar film.
Közbevetőleg
egy kérdést: az utóbbi három film milyen nézőszámokkal
szerepelt?
Kevesebbel, mint az említettek. Aztán
1969-ben mutatták be a Fényes szelek-et.
Annak már csak 29 ezer nézője volt. Ezt
követte az Apa és a Sziget a szárazföldön
- amelyik az abszolút negatív nézőrekordunk Párizsban. 1970-ben került bemutatásra a Feldobott kő - az évnek ugyanabban a szakában, amelyikben két évvel
előbb a Tízezer nap; a két film különben
is sok szempontból összehasonlítható -,
s a Tízezer nap 46 ezer nézőjével szemben
a Feldobott kő-nek 2385 nézője volt. 1970
tavasza óta, több mint egy év alatt összesen két magyar film került bemutatásra
Párizsban, már csak nagyon szerény sikerrel, egy-két hétig, néhány ezer nézővel: a Szevasz, Vera és a Magasiskola.

Talán összehasonlításképpen nem volna érdektelen hallani, hogy a nem művészfilmek, az úgynevezett nagy amerikai szuperprodukciók milyen nézőszámokat érnek
el Párizsban?
A számok, amiket ismer-tettem, nemcsak
a párizsi nézőközönséget jeleztek, hanem
a franciaországi összetett kimutatást;
a
nézőszám zöme természetesen Párizsb ól
adódott. Egy-egy úgynevezett nagy sikerfilm Párizsban - gondolok itt a legnagyobb amerikai szuperprodukciókra - 500
ezer körüli nézőszámot ér el. Visszatérve
az előbbi témára: a filmjeink nézőszámából felrajzolható grafikon íve világosan
nyomon követhető. Itt most fel lehetne
hozni olyan érveket, hogyafilmjeinket
rosszul forgalmazták, hogy rossz volt a
filmek propagandája stb. stb. De én nem
hiszem, hogy ilyen érveléssel messzire jutnánk, annál is kevésbé, mert szinte valamennyi filmünk ugyanannak a forgalmazónak a kezében volt.
Bizonyára érdekes lenne, ha erről is mondana néhány szót: milyen körben kerültek
bemutatásra a filmjeink, milyen mozi hálózatban, s milyen közönség hez jutottak el?
Ehhez kicsit messzebbre kell visszamennünk; beszélnünk kell a mozi-műsorpolitika kérdéséről a nyugati világ viszonylatában. A világban évente mintegy 3 ezer
film készül. (Most természetesen mindig
a játékfilmekről beszélek.) Nincs olyan
ország, ahol egy évben 4-500, maximum
550 filmnél többet be lehetne mutatni. Ez
is egy héten már több mint tíz premiert
jelent. Az évi 3000 filmből amerikai újabban mintegy 1CO-200. A világ moziműsorainak korábban 70, újabban 60 százalékát (kivéve természetesen a szocialista országokat) - ez a 180-200 amerikai film
foglalja le. A fennmaradó 30-35 százalékon osztoznak az olasz, francia, angol filmek, ázsiai országokban a japán filmek,
és mindössze kb. 3-4 százalék
esik az
összes szocialista ország filrnjeire, de még
a jelentős filmgyártással rendelkező kisebb
országok, mint Svédország, Dánia, Spanyolország, Nyugat-Németország filmjeire és a
dél-amerikai filmgyártásokra is. Ebben a
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4-5 százaléknyi moziműsorban szerepel
a 3000 filmből csaknem 2500, és az 500-ra
esik a műsorok csaknem 95 százaléka. Tehát a nyugati országokban egyáltalán moziba jutni is rendkívül nehéz. (Mellékesen megjegyezve: például Magyarországon
hányan tudnak vagy érdeklődnek arról az
új brazil filmművészetről, amelyet egyébként az új magyar filmmel együtt szoktak emlegetni a nemzetközi filmsajtóban ... ?) Az olyan filmek vetítésére. mint
a mieink, gyakorla tilag ott van lehetőség,
ahol kialakult az art-mozik hálózata. Ezek
olyanfajta művészmozik, amelyek általában politikailag érdeklődő, sőt zömmel
haladó, elsősorban értelmiségi, vagy ifjúsági rétegekre támaszkodva - eredeti verzióban, vagyis a szinkronizálás nagy költségeinek megtakarításával - mutatnak be
másfajta filmeket, mint amilyeneket a
bulvár-mozik kínálnak. Az egész világon
a legfejlettebb art-mozi hálózat Franciaországban van, tehát nem véletlen, hogy
a legtöbb magyar filmet a nyugati országok közül Franciaországban mutattak be.
Olyan országokban, ahol ilyen art-mozi
hálózat nincsen, legjobb filmjeinket sem
ismerhette meg a közönség.
Az előbb felsorolt filmjeink között ooli-e
olyan, amelyet nem art-moziban mutattak be?
Egy ilyen film ünk volt, a Csillagosok, katonák, amelyet szinkronizáltak és nagy
körúti mozikban is műsorra tűztek. Innen
is a film kiugróan magas nézőszáma, ami
art-rnoziban gyakorlatilag alig lenne elérhető. Ezek az art-mozik 100-200-300
személyes kis mozik. Közönségüket tekintve, nem véletlen, hogy többségüle Párizsban, például a Quartier Latin-ben működik. Más országokban is léteznek ezek
a közönség-rétegek, de nem mindenütt alakul ki ez a fajta mozihálózat.
Olaszországban például, ahol ez a közönség-réteg éppoly érdeklődő, mindössze két art-mozi működik, egy Milánóban és egy Rómában.
Ilyenformán
lített filmek

tehát Olaszországba
el sem jutottak?

az em-

Némelyik igen: az Apa, a Szegénylegé~
nyek, a Csillagosok, katonák, a Hideg na-

poko Mindegyik szinkronizált változatban,
normál mozihálózatban szerepelt; ott is a
Csillagosok, katonák-nak
volt jelentősebb
közönség-sikere. Néhány más filmünk szerepelt a különféle filmklub-hálózatok műsorán. A filmklub-hálózat
jelentőségét
egyáltalán nem szeretném lebecsülni, de
az itt bemutatott filmek nézőszáma természetesen soha nem érheti el a nyilvános
mozibemutatók nézőszámait.
Az art-kinó-hálózatra
s a francia példára
visszatérve: bizonyára érdekes tapasztalatokat kínál annak megvizsgálása,
hogy
az ottani forgalmazó k mit tettek, milyen
módszereket alkalmaztak annak érdekében,
hogy ezek a filmek valóban eljussanak
a maguk speciális közönségéhez?
Azt hiszem, ez minden vonatkozásban
rendkívül lényeges kérdés. Elsősorban a
hatás szempontjából. Ezeknek a bemutatóknak a hatása lényegesen nagyobb, mint
ahogy a néhány tízezer, vagy összeadva
néhány százezer nézőből gondolnánk. A
hatás elsősorban politikai hatás, méghozzá
nemcsak olyan szempontból, hogy sokkal
több ember sokkal többet és jobbat tudott meg a szocialista Magyarországról,
mint korábban bármilyen információs csatornák révén. Haladó nyugati barátaink
azt is többször megállapították, sőt le is
írták például a francia és az olasz pártsajtóban, hogy a magyar filmek az ő otthoni politikai harcaikban szolgáltak igen
értékes érvekül. Másodsorban: ezek a filmek kialakították a magyar filmek iránti
érdeklődést, létrejött a magyar filmek barátainak egy jelentős köre, ami nemcsak
hatása, hanem egyben forrása volt a filmek sikereinek. Franciaországban sikerült
például megnyern ünk a magyar film számára sok jelentős, rangos filmkritikust.
Ennek is köszönhető, hogy ennyi magyar
film bemutatásra került: ők nemcsak meggyőződtek, hanem nagyon sok embert meg
is győztek ezeknek a filmeknek az értékeiről. Azt a forgalmazó t is, aki a 15 magyar film többséget
utóbb bemutatta Párizsban, így ismertük meg. Egy francia
kritikus az egyik feszttválon odahozta hozzám: tessék, vegye meg ezt a filmet. A
Szegénylegények-ről
volt szó egyébként.

Szóval még személyesen is közbenjártak
ezek a kritikusok a filmjeink érdekében.
Úgy tudjuk, hogy ezekben az art-mozikban a forgalmazás szempontjából
számos
érdekes módszert alkalmaztak ...
Például filmheteket rendeztek. Két párizsi moziban 1969-ben öt héten keresztül
folyamatosan magyar filmeket vetítettek;
e filmhetek során - különféle tematikai
és kronológiai csoportosításokban - műsorra került úgyszólván valamennyi a felszabadulás után készült értékes magyar
film csaknem minden alkalommal telt ház
előtt. Egy-két bemutatón az alkotók is
részt vettek; élénk és· érdekes vitákra került sor a vetítések után.
Úgy véljük, ezek a módszerek elengedhetetlenül hozzá tartoznak ennek a bensőségesebb filmforgalmazási
szisztémának
a
lényegéhez; ez egészen más módja a műalkotás és a néző találkoztatásának,
mint
amihez mi itthon - sajnálatos módon kizárólagosan hozzászoktunk, s ilyen szempontból is tanulságos lehet számunkra.
Még egy szempontból tanulságos kell hogy
legyen: ha mi most, pontosan két évvel
az akkori magyar filmhetek után javasolnánk egy ilyen rendezvényt, nem hiszem,
hogy erre sor kerülhetne. Itt ismét sajátos kölcsönös összefüggés áll fenn. A magyar filmek sikeréhez szükség van ilyen
bemutató-sorozatra,
de a magyar filmek
sikere kell ahhoz, hogy ilyen bemutatósorozatot lehessen rendezni. Talán közhelynek hat, de a filmpropaganda legjobb
eszköze - a filmsiker. Ha korábban néhány filmünknek nem lett volna olyan
. meggyőző sikere, akkor sem a forgalmazó nem vállalkozott volna a filmhetek megrendezésére, sem a nézők érdeklődése nem lett volna akkora.
Visszatérve
a nézőszámok
alakulásának
ívére: vajon az érdeklődés valóban megszűnt-e a magyar film iránt, vagy csak
jellegében változott meg?
Félreértések elkerülése végett megismételném, ami t bevezetőben mond tam: eddig
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mindig a mozi-forgalmazásról beszéltünk.
Azért fontos ezt elhatárolni, mert a televíziós vásárlások tendenciája nem ilyen
irányú.
Nem beszéltünk például arról,
hogy az említett filmjeink közül többet a
francia tévé is bemutatott, s az ott elért
nézőszámuk tizenöt-huszonötszöröse a mozibemutatók nézőszám ainak. De zömmel a
tévé-bemutatokra is a mozipremierek sikere után került sor. Mi lehet az oka a
magyar filmek iránti érdeklődés csőkkenésének? Részben talán az, hogy az artmozik műsorának jelentős részét az utóbbi
egy-két évben porrio- és szex-filmek foglalták el. Itt a legrissebb hirdetés a Films
and Filming című, rangos angol lapban:
egy film azzal hirdeti magát, hogy "még
soha ennyi meztelen hús és ilyen nagy felületnyi genitália nem került bemutatásra
cl mozivásznon". Ez a szex-hullám elöntötte
a nyugat-európai mozikat. A másik ok: az
a haladó értelmiségi és ifjúsági réteg,
amely filmjeink iránt érdeklődött, s amelyet érdekelt az a kérdésfeltevés, hogy
beszéljünk nyíltan és őszintén egy szocialista ország belső problémáiról, az - a
jelek szerint - körülbelül 1968 májusa
óta az ilyenfajta érdeklődés felől mintha
előfordult volna a kontesztáció irányába.
Lehet, hogy ez múló politikai áramlat, de
arra a kérdésre, hogy milyen filmeket játszanak ez-ek az art-rnozik, korábban azt
felelhettem, hogy játszottak csehszlovák
filmeket, még korábban lengyel filmeket,
aztán magyar filmeket. Ha most egyetlen
kategóriával kell válaszolnom, azt mondanám: ennek a rétegnek a politikai érdeklődése inkább fordul a kontesztáló filmek
felé, mint a szocialista társadalom problémáinak az ábrázolása felé. .. A harmadik
ok, hogy nem lehet kizárni a divat fogalmát sem. A mi filmjeink egy időben Párizsban -és
részben, kisebb mértékben
Londonban, Rómában - divatosak voltak.
És most ezt a divatot másfajta divat váltotta fel. Akkor is tudtuk, hogy sikereinknek van bizonyos szezonális jellege - és
ez a divat-változás be is következett. Negyedikként végül nem lehet kizárni néhány okot, ami a mi filmjeinkben rejlik.
Amikor azt mondtam, hogy megszűnt vagy
csökkent korábbi közönségének az érdek92

lődése filmjeink iránt, ebben az is benne
van, hogy nekünk nem sikerűlt ébren
tartani ezt az érdeklődés t olyan újabb
problémák felvetésével, olyan újabb témák feltárásával, egyszóval olyan újabb
filmekkel, amelyek akár meg is újíthatták
volna az érdeklődest.

úgy véljük, talán most értünk ahhoz a
ponthoz, ahol dokumentálni
lehetne azt
a bevezetőben tett megállapítást, hogy míg
néhány évvel ezelőtt konvergencia állott
fenn legjobb filmjeink
hazai megítélése
és külföldi sikerei között, mostanában a
helyzet eltérően, ha nem éppen ellentétesen alakul ...
Mielőtt erre rátérnék, vissza kell utalni a
televízió kérdésére. Bevezetőben azt mondtam: a magyar filmek export-eredményei
emelkednek, ugyanakkor az elemzett "párizsi ív" olyan diadal-ív, amelynek sajnos
megismertük a lefelé hajló ágát is -;
honnan származik akkor hát az export
emelkedése? Egyetlen mondattal felelve :
a televíziós sugárzásokból. Némi egyszerűsítéssel fogalmazva: oa Hungarofilm a
nyugati országok vonatkazásában és főleg
a játékfilmek tekintetében ma nem mozi-,
hanem televíziós exportőr. A bevételek
főleg televíziós eladásokból származnak.
Ennek a jelentőségét nem lebecsülni, hanem aláhúzni szeretném. Nemcsak azért,
mert ez még anyagilag is többet jelent a
magyar filmgyártás számára, mint nem
egy - bármilyen jó kritikákkal fogadott
- mozi-előadás, de a tömeghatást tekintve is. Hadd mondjak 'erre ismét néhány
számadatot, ez alkalommal nem Franciaországból, hanem Nyugat-Németországból.
ahol a Valahol Európában óta moziban magyar játékfilm még soha nem került bemutatásra. Ezzel szemben 1969-70-ben a
két nagy nyugatnémet adó 8 játékfilmünket sugározta. (A kisebb regionális adókról most nem is beszélve.) 1969 április
14-én mutatták be például a Hideg napok-at, s a statisztika szerint a készüléktulajdonosok 22 százaléka nézte az adást.
Nyugat-Németországban kb. 18-20 millió
készülék van. Ha csak egyetlen nézőt számítunk készülékcnként, az is legalább 4
millió néző!

Milyen

időpontban

sugározták

a filmet?

A Hideg napok-at
este, az úgynevezett
"Külön}eges
filmek"
sorozatában.
Vagy
más példákat idézve: a Feldobott kő 1970
február ll-én szerepelt a műsorban;
a készülékek
20 százalékát
kapcsolták
be.
Falak: 1970 február 12-e - 17 százalék.
Fényes szelek: 1970 augusztus 10-e - viszonylag kedvezőtlen,
nyári időpont s
még akkor is 11 százalék kapcsolta
be a
készülékei:
kétmillió
néző: A filmek fogadtatása
is érdekes. A nyugatnémet
televízió teszt-szisztémát
alkalmaz,
amelylyel szociológiai
pontossággal
kiválasztott
minta-alanyok
osztályozzák
is a filmeket
mínusz 1, a Feldobott kő-é mínusz
1, a
értékelése
plusz 2 volt, a Fényes szelek-é
mínusz 1, a Feldobott kő-é mínusz
1, a
Eauik-é : O, Itt sincsenek csodák, nehogy
azt higgyük,
hogy a nyugatnémet
különösebben
kulturált
vagy kifinomult
ízlésű közönség: A veréb is madár közvetítésénél a tulajdonosok
32 százaléka kapcsolta be a készüléket;
a film értékelése
plusz
1 volt...
(Az értékelésekhez
mellesleg
tudni kell, hogy még nem akadt olyan
film a nyugatnémet
tévé műsorában,
amelyik plusz 7-nél több pontszámot
kapott
volna). Mindent
egybevetve,
azt hiszem,
hogy ezek a nézőszámok
rendkívül
imponálóak, s kár lenne bármilyen
szempontból lebecsülni a filmjeink tévé-sugárzásainak jelentőségét.

A felsorolásból úgy tetszik, hogy nagyjából ugyanazok a fílmjeink futnak be im··
ponáló pályát mostanában
a televíziók
képernyőin, amelyek két-három évvel ezelőtt az art-mozikban,
az avantgarde-közönség előtt sikert arattak ...
Nem egészen. Szándékosan
ugyanazokat
a
filmeket soroltam fel, hogy össze lehessen
hasonlítani
a tévé-nézőszámokat
a mozinézőszámokkal.
De a jellemző nem az, hogy
'ezeket a filmeket vetítik elsősorban
a televíziókban.
A nyugati
tévék is főként a
családi műsorokat
keresik. S most érkeztünk el az eltéréshez.
Ha korábban
jelentős számban mutattak
be magyar filmeket
a nyugati art-mozik,
ott kizárólag a hazai
kritika és közönség által is nagyra
érté-

kelt művészfilmek
kerültek forgalmazásra.
Most, hogya
Hungarofilm
csaknem kizárólag televíziók
számára
tud exportálni,
a vevők által kiválasztott
és átvett filmek
összetétele korántsem
ilyen. Most az olyan
- egyébként
jó filmeknek,
mint például a Varázsló, pusztán a műfajuk miatt
sokkal nagyobb a tévés bemutatási
lehetőségük, mint például a Virágvasárnap-nak.
Ha tehát arra vonatkozott
az előbbi kérdés,
hogy milyen filmek foglalták el az exportlista élén a Szegénylegények
meg az Apa
helyét,
akkor azt válaszolhatom,
hogy a
Pál-utcai fiúk, a Varázsló, és minden jel
szerint még ide fog kerülrii a Hahó, öcsi.

S ami a művészfilmek
televíziós forgalmazási lehetőségeit illeti, vajon nincs-e szoros összefüggés az ilyen filmek fesztiválbemutatói, illetve a külföldi art-kinó-beli
sikerei és televíziós megvásárlásai között?
Dehogy nincs, sőt! A kettő egymástól
elválaszthatatlan.
Az, hogy Nyugat-Németországban
televíziós-bemutatásra
került a
Hideg napok, a Fényes szelek, stb. és ott
néhány
millós nézőszámot
ért el, egyáltalán nem független
attól, hogy korábban
mozifilm formájában
fesztiválokon,
sőt különböző országok mozijaiban
feltűnést keltettek, jó sajtóvisszhangjuk
volt. Ha nem
volna ez a fajta, mozifilm iránti hagyományos érdeklődés,
nyílván nem kerülhettek
volna be a televíziók műsorába
sem. Ámi
a jövőt illeti, valószínű, hogy az olyan jellegű filmek, mint a Pál-utcai fiú k, vagy
a Varázsló, vagy a Hahó, öcsi, a külföldi
televíziók műsorára
fognak kerülni
akár
anélkül is, hogy előtte bárhol megjelent
volna róluk kritika,
vagy hogy moziban
bemutatták
volna őket. Egy Hideg napok
vagy egy Sodrásban jellegű film esetében
ez csaknem kizárt dolog. Attól tartok, hogy
a magyar játékfilm iránti érdeklődés csökkenése a külföldi művészmozik
és a filmkritika részéről
előbb-utóbb
ki fog hatni
a televíziók érdeklődésére
is.

Ezen talán bizonyos fesztiválsikerek,
kedvező sajtóvisszhangok
segíthetnek elsősorban ...
Szerintem
mindenek
előtt a kiváló filmek
segíthetnek.
Szeretnék
visszatérni
arra a
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kiindulópontra, hogy elsősorban a filmek
teremtik meg maguknak - és még nagyon sok más filmnek is - az útját. Egyegy átlagon felüli sikerű film maga után
húz sok más filmet is. Elég talán a Szegénylegények
példájára utalnom, amelyik
számos utána következett film érvényesülését megkönnyítette.
Az olyan szubjektív tényezők, mint a Hungarofilm jó
vagy 'rossz munkája, természetesen szerepet játszhatnak. De az, hogy a magyar
filmek sikereket arattak külföldön, az
nem elsősorban a Hungarofilm, hanem a
filmnek érdeme. S ennek a fordított ja is
igaz ...
Befejezésül még annyit fűznék hozzá
mindehhez, hogy nem szeretném, ha ebből a beszélgetésből úgy tűnne, mintha
pesszimista lennék. Szerettem volna azonban reális képet adni az utóbbi két-három
évben végbement változásokról. Például
arról, hogy a Pál utcai fiúk és a Varázsló
kivételével az exportlista élén elhelyezkedő filmek bizony jó néhány év előtt készültek, az újabbak bevételei jóval ala-

csonyabbak. Az a tény, hogy mostanában a magyar játékfilmeknek
elsősorsorban tévé-exportőrjeivé
váltunk, nemcsak negatív jelenség, sőt rendkívül sok
pozitívum van benne. Csak attól tartunk, nehogy a mozi-sikerek megritkulása vagy elmaradása a televíziós bemutatási lehetőségeket is csökkentse. Azt sem
szeretném, ha úgy látszanék, hogy most
csökkentjük
a magyar játékfilmek s
ezen belül a legértékesebb filmek - külföldi terjesztése érdekében kifejtett aktivításunkat. A mi létünk és munkánk egyetlen értelme, hogy a magyar filmeket külföldön terjesszük. Ha a filmjeink nem elég
jók, akkor a hazai mozik hamar levehetik azokat a műsorról és külföldi filmeket
játszhatnak helyettük. Mi azonban nem
exportálhatunk
mást, csak magyar filmeket. S ezért táplálják alapvető optimizmusunkat és reményeinket a jövőre nézve
az olyan filmek, mint a Szerelem;
néhány ilyen mű ismét megjavíthatja
a
magyar film külföldi terjedési lehetőségeitt.
(Zs. 1.)

A szerkesztőség megjegyzése:
amikor
voltunk a Szerelem cannes-i díjának.
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e fenti

magnetofonbeszélgetés

készült, még előtte

Az 1969 január 1 óta bemutatott, legtöbb export-bevételt elért magyar játékfilmek a
szállítások és a szerződések alapján. (A jelenleg érvényes devizaszorzókkal - 1.000
forintban)
1. 1968. október
A

film

címe

1. Szegénylegények
Apa
3. Háry János
4. Pacsirta
5. Csil'lagosok, katonák
6. Hideg napok
7. Csend és kiáltás
8. Nappali sötétség
9. Hogy állunk fiatalember?
10. Sodrásban
11. Kőszívű ember fiai I.
12. Kőszívű ember fiai II.
13. Húsz óra
14. Fotó Háber
15. Egy magyar nábob
16. Kárpáthy
Zoltán
17. Igy jöttem
18. Tanulmánya
nőkről
19. Új Gilg.ames
20. Egy szerelern három éjszakája
21. A tizedes meg a többiek
22. Almodozások
kora
23. Fény a redőny mögött
24. Igen
25. Sikátor
26. Tilos a szerelern
27. Elsietett házasság
28. Özvegy menyasszonyok
29. Egy ember, aki nincs
30. Butaságom története
31. Kertes házak utcája
32. Párbeszéd
33. Karambol
34. Meztelen
diplomata
35. Hamis Izabella
36. Életbe táncoltatott
lány
37. Fiúk a térről
38. Özvegy és a százados
39. Mit csinált felséged 3-5-ig?
40. Másfél millió
41. Kártyavár
42. Szent János fejevétele
43. Büdösvíz
44. Szevasz, Vera
45. Első esztendő
46. Gyerekbetegségek
47. Tízezer nap
48. Utószezon
2.

31-i állapot

Rubelelszámolás ban

Dollárelszámolás ban

1894
1434

2590
2052
3113
919
1882
1139
852
698
540
527
482
482
518
398
264
264
720
110
141
329
286
1033
215
75
223

1827
795
153,2
1698
1827
1827
1827
1845
1845
1747
1863
1845
1845
1356
1928
1836
1646
1546
789
1603
1730
1571
1747
1628
1569
1713
1532
1495
1434
1569
1370
1335
710
1334
1248
612
1000
1219
1197
1203
1014
1062
176
475
524

22

110
156
163
187
222
58
216
110
672

615
221
14
174
75
869
556
459

Összesen
4484
3486
3113
2746
2677*
2671
2550
2525
2367
2354
2327
2327
2265
2261
2109
2109
2076
2038
1977
1975
1832
1822
1818
1805
1794
1769
1739
1725
1713
1695
1682
1656
1627
1586
1445
1382
1334
1248
1227
1221
1219
1221
1203
1188
1137
1045
1031
983

95

II. 1971. július

A film
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Rubelelszámolásban

címe

Budapest,

filmek;

1971. június

a magyar

1.852
1.349
1.826
1.827
1.940
1.940
1.827
1.827
1.827
1.229
1.854
1.854
1.747
1.863
1.845
1.845
1.928
1.930
1.928
1.836
480
1.928
1.646
1.721
1.928
1.930
1.546
789
1.608
1.603
1.029
1.730
1.532
1.780
1.747
710
1.029
1.629
1.569
1.713
899
1.495
felet

Dollárelszámolás ban
5.441
2.957
2.637
2.320
2.634
1.468
3.113
1.087
1.429
936
919
726
726
698
694
649
1.246
571
571
640
398
318
318
222
207
177
225
1.578
127
3'89
291
67

1.929
1.894
1.628
1.596
945
1.848

A Pál utcai fiúk
Szegénylegények
Varázsló
Apa
Csillagosok, katonák
Csend és kiáltás
Háry
János
Hideg napok
A veréb is madár
Igy jöttem
Pacsirta
Egri csillagok I.
Egri csillagok II.
Nappali sötétség
Sodrásban
Hogy állunk fiatalember?
Szerelern
A kőszívű ember fiai I.
A kőszívű ember fiai II.
Húsz óra
Fotó Háber
Egy magyar nábob
Kárpáthy
Zoltán
Az alvilág professzora
A gyilkos a házban van
Isten hozta, őrnagy úr!
Új Gilgames
Fényes szelek
Tanulmánya
nőkről
Egy szerelem három éjszakája
Sikátor
Pokolrév
Hahó, Öcsi
A tiezdes meg a többiek
Almodozások kora
Az oroszlán ugrani készül
Fény a redőny mögött
Szerelmi álmok I.
Igen
Butaságom
története
Sárika, drágám
Tilos a szerelern
Szerelrnesfilm
Szerelmi álmok II.
Elsietett házasság
Özvegy menyasszonyok
Egy ember, aki nincs
Falak
Kertes házak utcája

;. Koprodukciós

30-i állapot

333
1.063
238
215
785
82
262
29
1.039
718
110
169
799
187

megíl Iető bevétel..

24.

96
/

Összesen
7.370*
4.851
4.265
3.916
3.579*
3.316
3.113
2.939
2.778
2.762
2.746
2.666
2.666
2.525
2.521
2.476
2.475
2.425
2.425
2.387
2.261
2.163
2.163
2.150
2.137
2.105
2.061
2.058
2.055
2.035
2.012
1.995
1.930
1.879
1.85·2
1.846
1.818
1.814
1.812
1.794
1.780
1.776
1.749
1.747*
1.73::1
1.738
1.713
1.698
1.682

A FILMKULTÚRA OLVASÓI
Beérkezett kérdőíveink

VÁLASZOLNAK

adatai

A Filmkultúra 1971il. számához 5000 kérdőívet mellékeltünk,
hogy ötéves munkánkról olvasóink véleményét meghallgassuk, kritikai megjegyzéseiket felhasználjuk. Július l-ig - a kiértékelés kezdetéig197 {3,95 %) kitöltött kérdőívet kaptunk
vissza. A vál.aszokkal elsősorban a szerkesztés koncepcióját kívántuk ellenőrizni,
s így a kérdések középpontjába a folyóirat
elkötelezettséget,
illetve €lfogultságát állítottuk. A válaszok értékelésénél - a statisztikai számításhoz szükséges kényszerű
egyszerűsítésselmegkülönböztettünk "jó
ízlésű" és "rossz ízlésű" olvasókat, az 1.,
3., 6. kérdésre adott válaszok alapján. E
kérdések így hangzottak:
1. Az elmúlt öt évben melyik három
magyar film állt Önhöz a legközelebb, s
melyik három a legtávolabb?

3. Az elmúlt öt évben melyik három
külföldi film ám Önhőz a legközelebb, s
melyik három a legtávolabb?
6. Kiket tart a mai magyar filmművészet kiemelkedő egyéniségeinek ? Véleménye szerint van-e olyan magyar filmrendező. vagy film, amelyikkel nem foglalkoztunk jelentőségéhez méltóan?
Az elkötelezettséget támogató, vagy "elfogultságot" érző olvasókat ily módon választottuk két csoportra.
A felmérés eredményeit itt hozzuk olvasóink tudomására. Az adathalmaz könynyebb áttekinthetősége kedvéért, az egyes
számításokhoz nem mellékeljük a nem értékelhető (kihúzott, kihagyott) válaszokat,
néhány számításnál pedig elhagytuk a jelentéktelenül kicsi százalékokat.

1. A válaszadó k megoszlása
Életkor
20 év
alatt
20-30
között
30 év
fölött

197

%

Foglalkozás

197

%

21,83

fizikai
munkás

64

32,49

131

66,50

hivatalnok
értelmiségi

56

28,43

diák

73

37,06

22

11,17

43
év

97

2. A látott

-

a legközelebb
magyar

71
66
38
36
35
27
26
24
21
19
18
16

Szerelem
Fényes szelek
Szerelmesfilm
Égi bárány
Szegénylegények
Kitörés
Feldobott kő
Csillagos ok, katonák
Tízezer nap
ítélet
Falak
Hideg napok

közül
a legtávolabb

állnak:

Iszava-I
zat

filmek

filmek

külföldi

Iszavazat

filmek

Nagyítás
Ha
Zabriskie Point
Tájkép csata után
Homok asszonya
Dillinger halott

3. A magyar filmművészek

közül

magyar

egyéniségeknek

Jancsó Miklós
Kovács András
Makk Károly
Sára Sándor
Kósa Ferenc
Szabó István
Fábri Zoltán

4. A
Jó ízlésről

tisztikai mértékkel mérve, tehát anélkül,
hogy az értékítéletek bizonytalanságait,
ingadozásait
számításba
vettük
volna.
Ilyen megfontolások alapján állítottuk öszsze a 4. táblázatot a válaszadók filmízléséről.

filmízlés

alakulása
Fejletlen

tanúskodtak

I

..

20"":"30 év
között

90.37 %

I

tanúskodtak
külföldi

filmeknél

filmeknél
180

ízlésről

magyar

külföldi

magyar

20 év
alatt

tartják:

174
81
77
65
56
55
46

A 2. és 3. táblázat adatai nagyjából körvonalazták a válaszadók filmízlésének jegyeit, s ily módon lehetségesnek látszott
- ha nem is abszolút érvénnyel - osztályozni a kérdőívek kitöltőinek ízlését,
filmkultúráját, természetesen csupán sta-

I:;

38
25
18
15
15

Szavazatszám

A rendező neve

'':

Iszavazat

filmek

Egri csillagok
Szép lányok
A veréb is madár
Kitörés
Kárpáthy Zoltán

125
50
34
29
18
14

kiemelkedő

állnak:

186

I

94,42 %

15

I

7,11 %

I

10

I

4,06%

39

19,80

41

20,81

3

1,52

2

1,02

119

60,41

124

62,92

11

5,58

6

3,05

30 év
felett

21

10,66

20

10,15

1

0,51

2

1,02

~.-..
~

munkás

58

29,44

59

29,95

5

2,54

5

1,52

értelmiségi

52

26,40

55

27,92 .

3

1,02

2

0,51

o

diák

66

33,50

68

34,52

7

3,55

5

2.54

Q)
N
ul

o

~

Q)

:ui
ul
.(lj

N';"'>
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(lj Q)
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Külön megvizsgáltuk, hogy az egy-egy
korosztályhoz vagy foglalkozási körhöz
tartozó, jó vagy rossz ízlésű olvasók szá-

5. A csoportok

egészéhez

magyar

%
20-30

év közott

.!<:
<lJ

30 év felett

':ol
ul

I

3
.~

diák

90,70

95,35

90,84

94,66

94,45

90,11

90,63

92,19

92,86

98,21

90,41

93,15

Az ízlések megoszlása után értelmesnek
látszott összefüggést keresnünk az olvasók
egyéni ízlése, s a Filmkultúra kritikai véleménye között. (6. táblázat)
Az értékes magyar filmeket kedvelő 01vasók közül 114 (57,87%) véleménye egyezett meg lapunk kritikai állásfoglalásával,
- az összes jó ízlésűnek nevezhető olvasó
63,33 %-a.
15 (7,61 %) olvasó értékes magyar filmeket szeret, de véleménye nem egyezik

6. A válaszadók
Egyezett

esetében

%
.!<:
'<lJ

':ol

külföldi

%

I

6,9 8

4,65

8,40

4,58

4,55

9,09

~<lJ

7,81

4,69

'CV'

3,57

1,79

9,59

6,58

ul

'<lJ

3

véleménye

a filmekről
Nem

I

magyar

'H

folyóiratunk véleményével, ez az összes
jó ízlésű olvasó 8,33 %-a.
Sajátos módon 4 olvasó (2,43 %) csekélyebb értékű magyar filmeket szeret, válasza szerint véleménye mégis általában
megegyezett lapunk kritikájával. 6 (3,05%)
olvasónk viszont következetesen szembenáll szerkesztési elképzelésünkkel, csekély
értékű filmekre adott szavazatot, s kritikáink sem egyeztek véleményével, - ez
az összes, rossz magyar filmeket kedvelő
olvasók 42,86 %-a.

a Fflrnku.túráéval
leülföldi

egyezett

I

60,91 %

I

120

a Filmkultúráéval

I

magyar

filmeknél
120

fi.rnek

%

I

I

c:

'o

értelmiségi

magyar

esetében

'<lJ

munkás

viszonyítva

külföldi

I

f'i.rnek

20 év alatt

ma hogyan viszonylik az illető korosztályba vagy foglalkozási körbe soroltak őszszességéhez. Ezt szemlélteti az 5. táblázat.

külföldi

filmeknél

I

60,91 %

22

20 év alatt
20-30 év között
30 év fölött

27
79
14

13,71 %
4'0,10%
7,11 %

27
80
13

13,71 %
40,01 %
6,60%

3
18

munkás
értelmiségi
diák

58
52
66

29,44 %
26,40 %
33,50 %

39
36
42

19,80 %
18,27 %
21,92 %

166 (84,26 %) olvasó egyetért azzal a
szerkesztési elképzeléstüünkkeel,
tönözni, támogatní hivatásunk a progrészszív magyar filmművészetet, s 22 (11,17%)

I

11,17 %

I

32

I

16,24 %

7
24

l

1,52%
9,14%
0,51 %

l

3,55 %
12,18 %
0,51 %

5
2
7

2,54%
1,02 %
3,55%

8
10
14

4,06%
5,08 %
7,11 %

olvasó érzi ezt a szerkesztési elképzelésünket elfogultságnak.
Ezt részletezi a 7.
táblázat.

9'

7. A szerkesztés
________________

20 év alatt
20-30 év között
30 év felett

munkás
értelmiségi
diák

elveit

e_:k_o_·t_el_e_ze~t~tn-'e-k--t~a-r~tj-a~--------------

~e~lf~o~g~ul~t_na,~k~t~ar~t~ja~_
I
11,17 %

166

84,26 %

22

38
106
21

19,29 %
53,81 %
10,66 %

4
18

52
49
61

24,40 %
24,87 %
30,96 %

9
3
10

O

2,03%
9,14%
O

4,57%
1,52 %
5,06%

új tartalom adekvát formáját." (31 éves
tanár)
"Az elkötelezettség szükséges ösztönzés
a korszerű filmművészet támogatására, de
nem ez a lényeg, hanem: egyetlen lehetőség az igazság, nagyság, szépség, megalkuvástól mentes támogatására." (29 éves
A Filmkultúra elkötelezettségét olvasóink közgazdász)
"A legkevesebb, amit elvárhatunk egy
szükségesnek tartják a filmművészeti
érfilmesztétikai
folyóirattól, hogy kiáll a
tékek
megismertetése
és elfogadtatása
szempontjából.
filmművészeti értékek mellett, társadalmi,
(23
"Ha a moziközönséget "felnőtté" akar- esztétikai súlyuknak .megfelelően."
juk tenni, s gondolkodó, érző embereknek
éves orvostanhallgató)
Az elkötelezettséget olvasóink szükségestekintjük a nézőket, akkor feltétlenül az
avantgarde, újító törekvéseket kell támonek tartják a korszerű filmművészet
és
a
magyar
filmgyártás
közvetlen
támogagatni, a passzív, szórakoztatókkal szemtása miatt:
ben." (27 éves gépészmérnök)
"A filmkritika célja mindig a haladó
"Szükség van az elkötelezettségre, mert
tárengeteg a limonádé-film, az ún. kasszasi- és korszerű formákat kereső művészet
mogatása.
Ha
lapjuk
nem
ezt
tenné,
akár
ker, és megdöbbentő, hogy az emberek
meg is szűnhetne." (27 éves jogász)
gondolkodás nélkül csak .szórakozni járnak
"A film az egyik legdinamikusabb műa moziba." (24 éves kertésztechnikus)
vészeti
ág, következésképp minden olyan'
"Az elkötelezettség feltétlenül pozitív,
és baj, hogyaFilmkultúrát
nem olvassa folyóiratnak, amelyik filmművészet tel fogtöbb mozilátogató, hogy igényesebb le- lalkozik, el kell köteleznie magát." (23
gyen önmagával szemben akkor, amikor éves kardiológus)
"A magyar filmművészetnek feltétlen
moziba megy, így talán kevesebben válhogy
tanának jegyet a kommersz filmekre." (19 szüksége van minden támogatásra,
a
továbblépésre
képes
legyen."
(18
éves
éves műszaki rajzoló)
Az elkötelezettséget szükségesnek tart- gimnazista)
ják a progresszív
művészet
támogatása
"A filmművészet sajátos helyzete miatt
miatt:
szükségesnek tartom az elkötelezettséget,
"Semmiképpen sem tekinthető elfogult- mivel a filmnek inkább jelene és jövője,
ságnak ; természetes kötelessége alapnak,
mint múltja van, s ami ma történik, jósőt még hatékonyabb munkával a társa- részt még útkeresés." (20 éves)
"Feltétlen
szükségszerű
ösztönző, tádalmi kérdések iránt elkötelezett rnűvészek támogatásával fokozni, tágítani kell mogató, kritizáló elkötelezettségnek érzem
a meglévő kereteket." (24 éves segéd- a modern filmművé'szet irányában. Más
munkás)
folyóiratok úgy is túlságosan támogatják
"Amennyiben az 'avantgarde törekvések a "papa moziját." (27 éves tudományos
támogatása azt jelenti, amiről Lukács munkatárs)
György interjújában szó van: vagyis az " Igen fontosnak tartom, hogy legnívóA továbbiakban bemutatunk néhány olvasói véleményt, melyek lapunk tájékoztatási munkáját értékelik. E véleményket
összefüggéseik szerint igyekeztünk csoportosítani.

HIO

sabb filmlapunk elkötelezett legyen e törekvések mellett, és a filmmel a valóságnak
megfelelően foglalkozzék, vagyis mint a
művészetek egyik ágával, s nem a szórakoztatóipar 'egyik szolgáltatásával. Ennek
megfelelően - a művészfilmeket támogassa és ne a Fantomas visszatér-típusúakat." (35 éves egyetemi adjunktus.)
Néhány olvasó éppen a Filmkultúra
elkötelezetsége
miatt olvassa a folyóiratot.
"Feltétlenűl szükség van az avantgarde
törekvések támogatására, és éppen ezért olvasom a Filmkultúrát." (17 éves gimnazista)
"Azt hiszem, ha változtatna az arculatán
a lap, olvasótáborának egy részét elveszitené." (19 éves katona)
Olvasóink közül néhánya
kritikák tartalmi elkötelezettsége
miatt tartja szükségesnek az elkötelezettséget:
- "A Filmkultúrától távol áll az annyira
elterjedt és ellenszenves, lapos liberális
konzervativizmus. Gyakran olvashatók itt
olyan tanulmányok, amelyek ezzel szemben fejtik ki gondolataikat:
pl. Mérei
Ferenc filmelemzéseí, Eörsi István Menzelről írt tanulmánya." (29 éves tanár)
A válaszok között az elkötelezettséget
keveslő olvasói nyilatkozatokkal is találkoztunk:
"Véleményem
szerint a Filmkultúra
nem eléggé elkötelezett az avantgard e mellett. A szocialista országok avaritgardeját 'hiányosan
ismerteti. Pl. Jugoszláv,
szovjet új film." (24 éves egyetemista)
"Nagyon is szükségesnek érzem, sőt keveselem. amit a F'ilrnkultúra nyújt ezen
a téren." (24 éves könyvtáros)
"Sőt lefogottnak érzem. Szenvedélyesebb viták szinte nem is voltak." (24 éves
egyetemista)
"Szükséges ösztönzésnek tartom, de az
elkötelezettség elég ingadozó. Határozottabb állásfoglalás kell!" (41 éves tanár)
"Szükségszerű
pártosságnak
tartom,
csak azt nem tudom, hogy nem marad-e
ez meg szép irányelvnek, vagyis, hogy a
Filmkultúra elég erős fórum-e?" (22 éves
egyetemista.)
"Szélesíteni az elkötelezettség hatósugarát, jobban odafigyelve a jövő közönségére!" (29 éves tanár)
"Nem hiszem, hogyaFilmkultúra
ké-

pes lenne ilyen fajta elkötelezettségre, de
hogy ezt megpróbálja, rnindenesetre tiszteletre méltó." (27 éves műszaki rajzoló)
Szerkesztési felfogá'sunkat kétféle típusú bírálat vonja kétségbe: vagy személyes
jellegű elfogultságot éreznek olvasóink kritikáinkban, vagy pedig a folyóirat egészét
tartják apologetikusnak.
"N em 'eléggé differenciált az elkötelezettségük, az avantgarde-nak csak a formai, s nem a tartalmi megnyilatkozásait
favorizálják. Elsősorban Jancsóra célzok."
(27 éves tervező mérnök)
"Az elkötelezettség az avantgarde mellea, sokszor elkötelezettség Jancsó mellett.
Ez pedig elfogultság, bosszantó és egyáltalán nem ösztönző." (26 éves villamosmérnök)
Nagyon sok olvasó tért ki a 7. (a tájékoztatás elégségessége vagy elégtelensége
felől tudakozódó) kérdés elől azért, mert
- mint írják - a fílmforgalmazés nem teszi számukra megnézhetövé azokat a filmeket, amelyekről folyóiratunk beszámolt:
"Sajnos erre a kérdésre a filmforgalmazás jelenlegi primitív módszerei miatt
nem tudok válaszolni. Ti. emiatt kevéssé
ismerhetem a kortárs fimművészetet." (22
éves joghallgató.)
"A tájékoztatás a terjedelemhez és a
példányszámhoz képest kielégítő. A probléma az, hogyafilmekről
csak akkor érdemes írni és vitatkozni, ha azok bárki
által megtekinthetők, egyébként - legalábbis számomra - bármely írásmű teljesen értéktelen, mert nincs mihez kapcsolni." (27 éves tervezőmérnök)
"Ehhez elsősorban mozi kell és nem folyóirat. Megnézni a filmeket, s aztán írni
róla ... " (25 éves bölcsészhallgató)
"Nem a lappal van bajom, hanem azzal, hogy egyszerű honpolgár lévén számos ország, irányzat és rendező vagy
film csak aTapból hozzáférhető számomra. Ez pedig, a lap minden pozitívuma
mellett, azt hiszem, kevés. Nem értem,
miért nem láthatom azokat a filmeket,
amelyekrőlolvashatok."
(30 éves jogász,
politikai munkatárs)
Olvasóink jelentős része túllép azon,
hogy csodálkozzék a Filmkultúra és a
filmforgalmazó szervek "aszinkroni tásán" ,
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s folyóiratunk programjául jelöli ki, hogy
publicisztikával harcolj uk ki az értékes és
"problematikus" külföldi filmek magyarországi vetítését.
"Több és élesebb bírálat lenne célszerű
a javuló, de még így is teljesen kispolgári
ízlésű filmforgalmazásról. A filmforgalmazás teljesen megfeledkezik lehet,
hogy a prémium miatt szándékosan? arról, hogy a film - művészet, és nem
lapos - sőt ízlésformálásával szocialista
rendünkkel ellentétes - szórakoztatóipar."
(41 éves tanár)
"Szerintem él. tájékoztatás kielégítő. Bár
sokszor a mézesmadzag ezerepét tölti be.
Hol vannak az olyan filmek, mint A háborúnak vége, Hucijev: Júliusi
zápor,
Glauber Rocha, Jonas Mekas stb. stb.
filmjei. Kérem szenteljenek legalább egy
évben egy cikket vagy riportot annak,
hogy az Önök által ismertetett filmeket
milyen okból nem mutatják be?" (29 éves
dekoratőr)
"fi Filmkultúra
olvasói szavazhassanak
évente egy-egy film megvétele ügyében."
(21 éves egyetemista)
"Úgy érzem, hogy a lap még többet tehetne az art-kínó
hálózat megtererntéséért." (19 éves minőségi ellenőr)

Olvasóink gyakran a lapunkban közölt
irodalmi forgatókönyveket
moziban látható filmek kényszerű helyettesítésének
fogják fel.
"A forgatókönyvek közlése nagyon fontos lenne, mert ez az egyelőre még hiányzó művészmozit is nagyjából helyettesítené." (23 éves bölcsészhallgató)
"Közöljenek újra filmforgatókönyveket,
de a Rubljovhoz hasonló értékűeket." (31
éves könyvtáros)
"Nagyon jónak tartom a forgatókönyv
részleteinek vagy egészének közlését.
Ezt
szeretném minden számban olvasni." (27
éves tanár)
Néhány olvasó nemcsak reflektáló, krítikai folyóiratot szeretne olvasni, hanem
cselekvő részvételt vár szerzőinktől:
"S:z;er,etnék: folyamatos kiállás t a rossz
magyar filmforgalmazás ellen, rossz kommerszfilmek és TV-filmek ellen." (28 éves
tanár)
"Meg kellene próbálni, többet tenni a
művészi élet demokratizálásáért,
az erről szóló
tájékoztatások
gyarapításáért.
Persze az egész elválaszthatatlan a társadalmi összfolyamatoktól, s ezért lehet,
hogy megmosolyogják az előbbi mondatot, mint "naiv" igényt. (24 éves)

A Filmkultúra tájékoztatását 119 (60,41 %) olvasó kielégítőnek
kozás szerin t így oszlanak meg:
értelmiségi:
munkás:
diák:

34 (17,26 %)
42 (21,32 %)
40 (20.30 %)

- az összes értelmiségi 60,71 %-a;
- az összes munkás
65,63 %-a;
- az összes diák
54,79 %-a.

76 (38,58 %) olvasó nem tartja kielégítőnek tájékoztatásunkat,
rint így oszlanak meg:
értelmiségi:
munkás:
diák:

21 (10,66 %)
21 (10,66 %)
33 (16,75 %)

A folyóirat szerkesztésére vonatkozó
konkrét javaslatok sem mondanak le arról
az igényről, hogy lapunk aktív résztvevője legyen a kultúrpolitikának :
"Sajnos a Filmkultúra még mindig túlságosana magyar filmforgalmazás hatása
alatt van, - még erősebben kellene harcolnia ennek egyoldalúságai ellen! Kevés
a filmtudomány." (29 éves tanár)
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tartja, ezek foglal-

ez ek foglalkozás sze-

- az összes értelmiségi
- az összes munkás
- az összes diák

37,50 %-a;
32,81 %-a;
45,21 %-a.

"Néha úgy érzem, hogy "magas" a kritika, helyesebben önmagáért van, túlzottan elvont és elszakad a filmtől. Néha
bátrabb, élesebb (eseleg pozitív) véleményt
várok." (24 éves egyetemi hallgató)
"Csak felületes a tájékoztatás. Elsősorban a társadalmi háttér - pl. a kortársi
szocialista filmnél - hiányzik. Igya cikkek csak informatív jellegűek vagy. olya-

nok sem." (23 éves iparművészeti főiskolás)
"Több strukturalista elemző tanulmányt,
szemiotikai cikket várok. Mellőzzék az impresszionista esszéizmust a kritikákban."
(24 éves)
Találkozunk olyan olvasói igénnyel is,
amelyik a magyar rendezők még nyomatékosabb ösztönzését várja tőlünk:
"Bátrabb, merészebb témákra kellene
ösztönözni a rendezőket. A Staféta nemcsak a fiatalok problematikája,
hanem
olyan embereké is, akik megálltak." (51
éves műszaki rajzoló)
"E lapban talán fölösleges lenne a kommersz produkciók ismertetése, még formális szinten is. Úgy gondolom, szükségszerűen kialakult egy réteg, amely már nem
a hagyományos rnozíba járó emberekből
áll, - ha beszélünk avaritgarde produkciókról, ebben az értelemben beszélhetünk
róluk -, és e lap éppen ezért vallja magát elkötelezettnek. Teremtsük meg végre
a művészfilmek moziját, a hozzá tartoz-Ó
szaklappal (F'ilmkultúra) együtt." (23 éves
technikus)
"Több teret szenteljenek a filmnézővé
nevelés kérdésének, mert végső soron nem
mindegy, hogy lesznek-e, kik és hányan
értő filmnézők!" (31 éves tanár)
Olvasóink többnyire rokonszenvvel fogadták, hogy egy-egy filmről ellentétes
véleményt valló kritikusokat is megszólalta ttunk :
"Adjanak helyet az egymással szemben
álló kritkusoknak is." (38 éves tanár)
Többen is szóvá tették kritikai zsargonunkat:
"A lap sok cikkírója művészeti életünk
felső tízezerjének zsargonjában ír. E cikkek olvasásához az egyszerű halandóknak
legalábbis a Magyar Nyelv Értelmező Szótára szükséges." (21 éves egyetemista)
Szerkesztési elképzeléseink ellenzői elvárnák tőlünk, hogy ne csak "művészfilmekkel" foglálkozzunk:
"Nagyon sok érdekes és értékes művészi
film van, amiről nem írnak. Nem írtak a
Szerelmi álmok-ról, a Szelíd asszony-ról,
a My fair lady-ről és még sorolhatnám -"
(24 éves színházi ügyelő)
Sokkal több olvasónk azonban éppen

azt az előszelekciót várja tőlünk, hogy ne
is írjunk kritikát a könnyű, kommersz alkotásokról:
"Nem hiszem, hogyaFilmkultúrában
szükséges kereskedelmi vonatkozású filmeket ismertetni. Maradjon meg a lap az
esztétikai értékítéleteknél, s ne adja olcsón a f'ilmművészetet." (29 éves tanár)
A folyóirat tájékoztatásával
függ össze
belső rovataink olvasottsága is. Legtöbben a Mérleg rovatot, lapunk kritikáit olvassák: 145 (73,60 %) olvasó szavazott mellette, utána a Premier Plan 140 (71,07 %)
a Forgatókönyv
128 (64,97%), s a Külföldi
folyóiratszemle
100 (50,76 %) következik.
Segítő szándékú javaslattal175( 88,83 %)
toldotta meg a konkrét kérdésekre adott
válaszát. A leggyakoribb kívánságtípusokat és a jellemzőnek látszó konkrét kéréseket olvasóink tudomására hozzuk:
"Minden évben megjelenhetne egy forgatókönyv-szám a bemutatott vagy a csak
így bemutatható
filmek forgatókönyveiből. Szívesen olvasnánk cikkeket neves
külföldi kritikusoktól." (42 éves főiskolai
adjunktus)
"Több műhely tanulmány t, filmszociológiát, filmpszichológiát {nemcsak egyes filmek kapcsán)." (27 éves könyvterjesztő)
"A Filmkultúra szervezzen találkozókat
rendezök-operatörök-olvasók
között." (20
éves egyetemista)
"Kellene - a Nagyvilághoz hasonlóan
- egy rovatot indítani, "Számunk kűlfőldi szerzői" címmel, amely tartalmazná az
abban a számban szereplő külöföldi rendezők legfontosabb f'ilmográfiai adatait."
(34 éves műszaki ellenőr)
.
Olvasóinkat közelebbről is érdekelne:
Brazília, Kuba, Latin-Amerika,
Afrika
filmművészete, a mai csehszlovák film
helyzete; a pop art filmművészete. Rendezők közül elsősorban: Glauber Rocha,
Andy Warhol, J. L. Godard, K. Shindo,
Papousek, R. Lester, Chytilova, Makavejev művészete érdekeIn é olvasóinkat a
Premier Plan-rovatban.
Legtöbb o"vasónk
szóvá teszi lapunk
rendszertelen megjelenését, kiszámíthatatlan rapszodikusságát.
Sajnos a jelenlegi
nyomdai viszonyok nem teszik lehetövé
jogos panaszuk orvoslását.
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Lengyel rendezők a hagyományos forgatókönyv ellen
A Kíno c. lengyel filmesztétikai
folyóirat
71/3. számában
B.
Michalek
cikket
írt Forgatókönyv és filmgyártás
címmel,
melyben kétségbe vonta a forgatókönyv
jelentőségét
a film
létrejöttében.
Nézete szerint forgatókönyvre
nem az alkotónak,
hanem
a producereknek
van
szükségük ahhoz, hogy döntsenek a film elkészítéséről. A forgatókönyv hagyományos
formájában elavult, a modern Iilmben egyre inkább "rendezői vázlatfüzetté"
válik. A Kino szerkesztősége
interjút
készített
e
témáról néhány ismert lengyel
rendezővel:
T. Konwickivel,
J.
Passendorferrel,
S. Rózewiczcsel és K. Zanussival.
Az ő
véleményükből
idézünk néhány
gondolatot,
J. Passendorfer a forgatókönyvet kiindulópontnak,
"tematikai
javaslatnak"
tekinti,
amelyet
verbálisan
konkretizál
a maga
számára,
ezért bármilyen
formában készülhet, a rendező feladata, hogy áttegye filmre. Nézete szerint a lengyel filmművészetben ,a "forgatókönyv-válságot" az is okozza, hogy "meggyökeresedett
nálunk
az egyszemélyi forgatókönyvíró
fogal104

ma. Gazdagabb
és íparosodottabb filmgyártással
rendelkező
országokban
más megoldásokra
találunk példát: még olyan nagy
rendezőknél
is, mint Fellini, a
forgatókönyvnek
több szerzője
van. Ez abból a felismerésből ered, hogya
forgatókönyv
amennyire
fontos, annyira
nehéz szakasza is a .filmkészítésnek, ahol különböző szakemberekre van szükség."
T. IKonwicki, noha mint író
filmjeinek
forgatókönyvét is magakészítí.úgv véli, hogy a"felszabadulás a forgatókönyvvel
szembeni kötelezettségek
alól... igen
előnyös lenne a (készülő mű szempontj ából. A forgatókönyv
jelentőségének
csökkenése a gyakorlatban kissé szabadabbá tenné a forgatókönyvírói
rnunka
ellenőrzésének
és a forgatókönyv elfogadásának
nálunk kialakult bürokratikus,
admínisztratív
rendszerét."
Konwicki
azonban a forgatókönyv-válságban a tartalmi elemeket emeli ki:
"egy olyan országban, ahol anynyi egyszerű és szükséges
dolgot
nem mondtak ki - intelligens
eszmefuttatás ok a forgatókönyv
formájáról
és szerkezetéről
valahogy nem helyénvalók, Mielőtt

erről
vitatkoznánk,
csináljunk
vulgáris, primitív, csak a hazai
nézőket érdeklő, szürke és anakronisztikus
filmeket. Mielőtt a
forgatókönyv
formáját
és szerkezetét
finomítanánk,{ ... ) vegyük munkába
azokat
a' témákat, amelyek mindenkit érdekelnek, amelyekkel
az egész társadalom robbanásig feszült; ezeket mutassuk be a lengyel nézőknek. Mielőtt
valamiféle
új
struktúrákat
fedeznénk
fel a
születő film szerkezetében, győzzük le magunkban
a belső cenzúrát és lazítsuk
a társadalmit,amelyek
úgy megfosztanak bennünket
alkotóképességünktől,
hogy csak torzszülötteket
alkotunk.
A művészet
míndig őrültség, s annak is kell
maradnia.
A forgatókönyv
a
maga struktúrájában
vagy formájában
igazán
másodlagos
probléma, az eredmény
a tartalomtól meg a rendező tehetségétől függ".
S. Rózewicz számára a "forgatókönyv
tervezet,
vázlat
a jelenetekről,
s minden munka
közben teljesedik ki. Valamikor
komolyan vettük René Clair híres mondását:
megírtam
a forgatókönyvet,
a film kész, már

csak le kell forgatni." A vasszigorú
forgatókönyv
ma már
csak egyes műfajokban
kötelező: a bűnügyi filmben, a kaland- vagy történelmi
filmben,
amelyek nem nélkülözhetik
a
pontos és részletes forgatókönyvet. A modern
film, az "új
film" minden fajtája beéri laza
szerkezetű
f'orgatókönyvvel,
néha épp csak a téma, a szituáció, a cselekményszálak
vázlatával. Mindez összefügg a film
funkciójának
változásával:
ma a
film nem egy fiktív történet
"elképzelése",
hanem
feladata
elsősorban
a történet
kereteinek, a személyeket
körülvevő
valóságnak, a körülöttünk
zajló
életnek a megjelenítese.
Nézete szerint a szövegkönyvre a producernek
és a forgatókönyv-bíráló
bizottságnak van

szüksége,
Kizárólag
a forgatókönyv alapján
eldönteni,
milyen lesz a film, kissé olyan,
mint "kávézaccból
jósolni". A
producernek
a rendezőben kell
bíznia, még akkor is, ha mint Fellini
azt mondja:
nem tudom, miről fog szólrii a
film, de meg akarom csinálni.
A producernek
bizonyos intuícióval kell rendelkeznie,
hogy
észrevegye a forgatókönyv filmszerű értékeit, maga előtt lássa
a jövendő filmet. Tudnia kell
melyik
rendezőnél
elégedhet
meg háromoldalas forgatókönyvvel, s kitől kell teljes, részletes
forgatókönyvet
megkövetelnie.
Zanussi,akinek
nálunk Közjáték címen játszott filmje igen
jó nevet
szerzett,
s nemrég
fejezte be Családi élet címen
második filmjét, hasonlóan vé-

lekedik: ,,'" a filmalkotás
ma
másként
történik,
mint a hagyomanyos filmművészetben:
a
forgatókönyv
elválik
filmbeli
konkretizálódásától,
mert csak
ekkor
definiálódnak
bizonyos
feszültségek. és árnyalatok,
amelyeket lehetetlen leírni a forgatókönyvben
( ... ) A forgatókönyv jóváhagyása
a téma jóváhagyását
jelenti,
s a téma
semmit
sem dönt el. Ahhoz,
hogya
filmgyártás
sokrétű,
változatos
és gazdag
legyen,
több producernek
kell rnűködnie, hogyarendezőnek
is legye n bizonyos esélye a választásra. Nézetem szerínt az igényes alkotómunka
nem tűrheti
a forgatókönyv
részletes ellenőrzését".
(Kina, 1971. 3. sz.)

A francia ellenállásról legendák nélkül
Csaknem egy negyed évszázadnak kellett eltelnie, míg a francia történelem
egyik legszomorúbb és legszánalmasabb
eseménye hiteles tolmácsolásban
kerülhetett színre, Marcel Ophuls
ismert francia
film- és tévérendező Bánat és szánalom (Le
chagr-in et la pitié) című alkotásában.
Mível Marcel Ophuls az utóbbi időkben mint tévéfilmrendező dolgozott, a Bánat és szánalom is a Francia Televízió számára készült. Alkotói Ophuls,
Alain de Séduy és André Harris egy már megkezdett
történelmi
sorozat
folytatásának
szán ták. A film a francia ellenállási mozgalom, valamint a német megszállás éveit, eseményeit dolgozta volna fel dokumentumszerűen,
mint a már elkészült első rész a München vagy
a száz évre szóló béke (Munich
ou la paix pour cent ans). Ekkor valóban csak a tervezgetésnél tartottak
Ophulsék, hiszen
még maguk sem tudták egészen

pontosan mi módon, milyen terjedelemben
valósíthatnák
meg
legszerencsésebben
elképzelésüket.
Tele
voltak
ötletekkel,
ugyanakkor kételyekkel
is, mível a téma oly hatalmas, hogy
térben és időben lszinte megfoghatatlannak,
elhatárolhatatlannak tűnt. Itt tartottak,
amikor
közbeszólt a jelen történelme;
1968, a rádió és televíziómunka' ársak
sikertelen
sztrájkja,
Ennek következtében
Ophulséknak is búcsút kellett venniük
a Francia Televíziótól. Igy került Marcel
Ophuls
Németországba, szülőhazájába,ahol
a
Német Televízió számára kezdett dolgozni.
Nem sokkal később ismét találkozott a három rendező-barát, s mivel akkor már végképp reménytelennek
találták,
hogy elképzeléseiket
a' Francia
Televízió égisze alatt valósítsák
meg, elhatározták, hogy munkájukat német segítséggel kezdik
meg.
A film egy Vichy melletti kis

város, Clermont Ferrand krón ikája a megszállás és az ellenállás évei alatt. Itt is megalakult
az ellenállási
mozgalorn, itt is
voltak perek, deportálások,
itt
is harcoltak maquis-k, csak úgy,
mint Franciaország már részein.
Eddig tehát semmi rendkívüli
sajátossága
nincs sem a helynek, sem a dokumentumnak.
Ami valóban új, az az anyag
gyűjtésének módja, a válogatás,
a felhasználás.
Ophuls, mint elmondotta, egyáltalán nem hisz abban, amit
napjainkban
oly sokszor mondanak a rendezők, hogy ti. a jó
film készítésének a titka a rendező rnintegy személytelen
jelenléte, aminek eredményeképpena
szereplők teljesen szabadon rnozognak, saját elképzeléseik alapján
testesítenek
meg
egy-egy figurát. Mindenki tudja, hogy az ilyen nyilatkozatokban
mindig
több-kevesebb
túlzás van, hiszen semmit sem
lehet eredeti
tervek,
elképzelések nélkül megvalósítaní,
sőt
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az esetek többségében el is várjuk, hogy direkt vagy indirekt
módon az alkotó is állást foglaljon.
Talán
most
először,
Ophuls filmje alapján alakulhat
ki valóban az az érzésünk, hogy
nem "manipulált"',
a rendező
véleménye
által előre kikerekített történettel
állunk szemben. Ophuls egyszerűen hagyta,
hogy vigye, sodorja a végtelen
találkozások,
beszélgetések,
vélemények,
tanúskodások
árja,
nem járt utána semminek, senkinek sem mondott ellent, ha valaki szándékosan
vagy véletlenül hazudott, nem szembesítették
az egykori
ellenségeket.
Nem bizonyítottak
semmit
az
alkotók, mert nem érezték magukat sem bíráknak,
sem az
igazság hirdetőinek.
Ophulsékat
lényegében
csak egy dolog érdekelte: milyen nyomokat
hagyott az emberek lelkében, szívében a történelem,
a politika,
hogyan ítélik meg most azt a
kort, azokat
az eseményeket,
amelyeknek
tudatosan vagy sem,
ők voltak alkotói, formálói?
Nyolc hónapon át mást sem tettek, mínt járták az országot, sőt a
világot. Híres és hirhedt,
ismert
és ismeretlen emberekkel
készítettek interjúkat,
s végül, míkor
hatvan (!) órára
való
anyag
volt már a tarsolyukban,
öszszeállították
a Bánat és szánalom című remekművet.
.Mindebből máris egy dolog tisztán
áll előttünk: a szerzők nem a saját vagy az általánosan
elfogádott
nézetekből
indultak
ki,
nem azt akarták
megmutatni

mivel azok a források,
amelyek a leghitelesebbek
lennének (gyakran éppen a szülők)
némák maradnak
csak a történelemírók
által
megörökített,
megszépített
"mesék" maradnak
fenn. Eddig minden könyv, film
szerzője abban a tudatban
élt,
hogy amit megmutatott,
felkutatott, majd kommentált,
az de
facto és de jure igaz; csak azt
nem vették figyelembe, hogy a
háború nem magyarázható
meg
általános
igazságokkal,
állampolitikai
tényezőkkel
akkor,
amikor az egyes emberről
és
a háttérben
élő egyénekről van
szó. Ezt tfigyelte meg nagyon
helyesen Ophuls, így nyílt lehetősége arra, hogy ismét úgy
vethessen
fel egy vagy több
problémát, mint azt a XIX. század legnagyobb francia írói tették; úgy válogatták
meg a szereplőiket,
hogy azok valóban
koruk hiteles ·krónikásai legyenek és maradjanak mindörökké,
alakjuk,
cselekedeteik,
életútjuk szerint. Ami szomorú, szégyenteljes vagy kellemetlen, afölött
mindenki
igyekszik
szemet hunyni. Ha mégis sor kerül e témák érintésére,
feldolgozásukra,
olyan magvarázatot
találunk,
amely némileg megszépítí a múltat, hiszen ez így
valóban kényelmesebb,
simább
megoldás. Igy születtek
többek
között az érzelmes, illuzórikus
filmek is, amelyeket
nemegyszer. mint hiteles történelmi dokumentumokat
fogadtunk
mondja Marcel Ophuls.

. mennyire
voltak bátrak és elszántak
az ellenállók,
hogyan
adták
el magukat
a gyávák,
nem volt szándékuk a magas ztalás vagy a megbotránkozás,
s mégis nagyon határozott
cél
vezette őket: a demisztifikálás.

Nem csoda, hogy ezek után
a Francia Televízió nem akarta
elfogadni Ophuls filmjét, mondván, hogya
régi tragédiák,
viták felidézése
felesleges,
nem
szabad túlbecsülni
a tévénézőket. Franciaországban
úgy tekintik a tévénézőt, mint egy ér-

Huszonöt év távlatában rníndannyiunknak
kialakult
valamilyen véleménye az elmúlt történelmi eseményekről.
A gyerekek is megismerkednek
ezekkel
a nézetekkel
az iskolában,
s

telmetlen,
korlátolt,
alultáplált
gyermeket - mondta a rendező aki sohasem
juthat
el
odáig, hogy saját múltjával, életével szembenézzen.
A televízió
antiliberális
magatartása
inkább
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az emberek
iránti megvetésről.
mint a megértésről
tanúskodik.
Ophuls és rendezőtársai
nem
kellemetlenkedni
akartak,
hanem épp ellenkezőleg,
el akarták végre távolítani
a tályogot,
fel szerették
volna egyszer s
mindenkorra
oldani
azokat a
komplexusokat,
amelyek oly sok
ember lelkében gyökeret eresztettek a nyomasztó múlt míatt,
Még soha nem volt az emberekben olyan közlesi vágy, mint
napjainkban,
moridják a pszichológusok - s ezt ismerte fel
Ophuls is.
Az ellenállókra,
azokra, akik
pozitív
szerepet
játszottak
a
megszállás évei alatt természelesen sokkal könnyebb volt rátalálni, mint a németekkel
öszszejátszó
figurákra.
Olyanok,
mint például
a magát nyíltan
fasisztának
valló de La Mazíere, akiknek
múltja nemcsak
riyomasztó, de terhelő is, igyekszenek minél jobban elrejtőzni,
meghúzódní
a nagy városokban,
a tömeg között. Mivel azonban
a dokumentum
csak akkor hiteles, ha teljes, a rendezők addig kutattak,
míg el nem jutottak mindenkihez,
aki valamilyen kis résztörténettel
kiegészíthette
még
a krónikát.
Igy került a Bánat és szánalomba de La Maziere, akinek elbeszélése teljesen világossá teszi előttünk, hogyan lesz egy jó
családból származó,
már gyermekkorában
bizonyos
elvek
alapján
nevelt if júból fasiszta.
De La Mazi ere akkor kötelezte
el magát a fasizmus
mellett,
amikor már mindenki számára
nyilvánvaló
volt, hogy Hitler
végleg elvesztette
a háborút, s
ezért még ma is bátornak tartja magát. A rendezők felkeresték Mendes-France-ot
is, hogy
elmondassák
vele egykori szökése történetét.
Ophuls körülbelül ugyanazt tudta, mint míndenki más, tehát, hogy pert indítottak
ellene
az ellenséghez
való átpártolás,
árulás
míatt,
és börtönbe került, később pe-

dig belépett a titkos, földalatti
mozgalornba. Ki gondolta volna
ezek után, hogy éppen ez a
Merides-F'rance fog élethű képet festeni az ellenállási mozgalomról,
összeszedve
minden
erejét, hogy semleges maradjon az események
megítélésében?
Ki gondolt volna arra, hogy
Hitler másképp is megjelenhet
a képernyőn vagy a vetítővásznon, mint vadul gesztikuláló,
hadonászó őrült? Éppen ez az,
amit Ophuls az eddigi dokumerrtumfilmekben
kifogásol. A képek mindig csak kísérői voltak
a rendező vagy az azonos véleményt valló kommentátor szavainak. Mit kíván tehát Ophuls
önmagától, arnikor hozzáfogott
a Bánat és szánalom elkészítéséhez? .Mire akarja megtaníani
azokat a gyerekeket, akik talán
majd az ő filmje alapján fognak megismerkedni a számukra
már olyan távolinak tűnó második világháborúval ? Ha azt
mondjuk: most végre akadt egy
ember, aki helyrebillentette
a
mérleg nyelvét, kellő objektivitással szernlélvén
az eseményeket, tényeket, mindenképpen
helytelenül fogalmazunk. Ebben
az esetben ugyanis az objektívitásra
hivatkozni
nem
más,
mint hiú ábránd. Ennek a csapdának esett áldozatul sok nagy
író és rendező.
Úgy jártak,
mint a vadász, aki már előre
látja a vadat, eltervezi, mit fog
tenni szép zsákmányával. s végül mikor beéri s gyönyör ködhetne benne, az állat már nem
él. Nem lehet tehát egy komplex nagyelméletből
kiindulni,
inkább hagyni kell, hogy az
egész nuntegy
magától álljon
össze részeíből, hogy a tények,
események, vélemények
szabadon kibontakozhassanak,
esvmás által váljanak teljessé, ne

legyen szükség teóriákra, bevált
magyarázatokra.
Marcel Ophuls
a szó jó értelmében
játszik a
világgal
s így a nézőkkel is,
amikor sok apró mozaikkockából állítja össze filmjét. A végső tanulság levonása nélkül 5-6
lehetséges utat hagy kibontakozni. Tudatosan arra kényszeríti közönségét, hogy miután vége a négyórás nagy Iátványosságnak (a film valóban az) mindenki mintegy önmagával
készítsen hasonló interjút, s bár
kényelmességünk
miatt jobban
szerétnénk
örökre vakok maradni, kíséreljük
meg egyszer
letépni a hályogot a szemünkről, hátha megkönnyebbülünk.
S ha vannak olyanok, akik ezt
megtették. akkor az elismerő kritikakon túl is igazolást nyert
Ophuls, Séduy és Harris, mert
megmutatták, hogy ha el is teme tünk valamit,
ami létezett,
azért az nem lett más, sőt a
maga médján
továbbél
bennünk vagy körülöttünk.
Ophuls tehetsége a dokumentumok eddig ismeretlen,
mindenki számára újszerű rendezésében, felhasználásában
mutatkozik meg teljes egészében.
A Bánat és szánalom azon ritka filmek közé tartozik, amelyek nem a heroikus, patetikus
nagy pillanatokat elevenítik fel.
Éppen ellenkezőleg,
a banális
hétköznapok
egymásutánjának
ritmusát, olykor megmagyarázhatatlan
furcsaságát,
bolondságát és szürkeségét vetítik elénk
úgy, hogy valóban
mindenki
számára nyilvánvaló
legyen, a
történelmet
az egyszerű, háttérben élő ember "csinálja". S
ha mí nem is akarunk
tudomást venni erről, az események
mégis általunk alakulnak,
formálódnak..
Ophuls
úgy tudta
összeállítani a rendelkezésre álló interjúkat.
az archívumok-

ból, levéltárakból,
könyvtárakból stb. összegyűjtött
anyagot,
hogy ezek egyrészt teljes egészek maradtak, s így nem fordulhatott
elő olyan hamisítás,
mint sok esetben történt, másrészt azonban
olyan tökéletes
egységbe forrtak össze, hogy egy
pillanatra
sem szakad meg a
történet, olyan harmónia uralkodik
a képek
és gondolatok közt, mint egy virtuóz karmester által vezényelt hatalmas
zenekarban.
A rendezés nemcsak logikus, hanem ami talán
a legmeglepőbb lehet, szellemes
is egy-egy
interjú
esetében.
Megdöbbentő például, hogy Marcel Verdi er clermonti
gyógyszerész és Helmuth Tausend volt
Wermacht
tiszt egyaránt
szeretett családjuk körében fogadják a rendezőt, s míg a beszélgetés el nem kezdődik még utalás sincs arra, hogy ez a két
ember tulajdonképpen
ősi ellenség.
Marcel Ophuls filmje egy doIogra mindenképpen
meg tanített, sőt rádöbbentett mindenkit.
A leplezgetés sel elpazarolt évek,
a titkos,
belső
szégyenkezes
nem szabadítanak
meg a múlt
nyomasztó
árnyától.
csak egy
új, bátor, ha kell kegyetlenül
őszinte
felelősségérzet
vethet
véget a túl hosszúra nyúlt belső vívódásoknak. Ezt fejezik ki
a fi lm utolsó képei, s a narrátor, aki így fejezi be szövegét:
"Ha van hozzá elég erőd, végy
magadhoz utadon és igyekezz
minden módon megoldani a boldogság rejtélyét",
más szóval:
engedjünk mindent kiszabadulni
a félhomályból,
ami siralmas,
szégyenletes
volt. Szabadítsu k
fel lelkiismeretünket,
hogy mínden erőnkkel a ma és a holnap
felé fordulhassunk.
(Cinéma

71. No 157.)
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A Cannes-ban bemutatott magyar filmek sajtójából
Lapunk
más helyén
sok szó
esik a magyar filmnek Nyugaton történt
bemutatásairól,
sikereiről, a bemutatók visszhangjáról. Az alábbi összeállítás ban
néhány szemelvényt
közlünk a
külföldi - elsősorban franciafilmsajtónak
abból
a rendkívül gazdag kritikaí anyagából,
amely a cannes-i fesztiválon
a
legutóbbi
két évben sikeresen
szerepelt magyar filmeket (Feldobott

kő,

Fényes

szelek,

Ma-

értékeli, s
amely bizonyára
a magyar filmbarátok érdeklődésére
is számot
tarthat.
gasiskola,

Szerelem)

nyességnek
és az embereknek
(a sólymokhoz hasonlóan) engedélyezett
"relatív"
szabadságnak bizonyos összefüggése vetődik fel itt világosan.
Tisztán.
Egyetlen fölösleges szó vagy jelenet
nélkül.
Gaál intelligens
és szígorú
rendezése
drámai
elemként használja
fel a teret,
és ezzel húzza alá az emberek
közötti és az ember meg a természet közötti kapcsolatok
öszszetettségét.
(Les

Lettres

május

Francaises,

13. Michel

lenül fojtogató, embertelen rend,
amely az idomító-telepen
uralkodík, egy másik "rend"
képét tükrözi, amelynek
nevében
ugyancsak
kimondják,
hogy a
mértéktelen
szabadságba
bele
lehet
pusztulni...
A képek
szépsége nem mindíg
tudja feledtetni a ritmus rendkívüli lassúságát, de ez az ál-folklór-film
azért figyelemébresztő
és fontos.
(Le Monde,

1970. május

9. Jean

de Baroncelli)

1970.

Capdenac)

FÉNYES SZELEK
Gaál párhuzamba
állítja a terA Fényes szelek arról szól, hogy
mészeti
és a történelmi-társaa forradalmárok
igazi nehézsédalmi
valóságot:
a metafora
gei akkor kezdődnek,
amikor a
MAGASISKOLA
költőien szuggesztív, noha nem forradalom már győzedelmeskeverGaál István, a Sodrás ban és a mentes néhány felesleges
dett. A nyílt ellenséget
könybális hangsúly tól. Az ifjú Gábor
Zöldár
fiatal rendezője
a Manyű volt felismerni,
de a belső
alakja
(ornitológus,
diák vagy ellenséget? ... Fiatalság és Forgasiskolá-val
"lemeztelenített",
feszültséggel
és talányos
poé- - a rendező szempontjából
radalom, Meggyőzés és Erőszak,
egyszerű tanú) a film irodalmi
zissal teli, nagyon megragadó
Fegyelem és Vita, Rendetlenség
árulkodik
(valóban
filmet nyújt át nekünk ... Az eredetéről
és Provokáció,
állandó előretöegy regényből készült); az, aho- rés és a fasizmus
élettel szemben
tanúsított
két
veszélye: Janantagonisztikus
magatartást
vi- gyan az átélt tapasztalatot visz- csó hibátlan szépségű képek soa rnoralizálás
ve-. rozatán veti fel ezeket a kérlágít meg. A hivatásának
szó szatutasítja,
szélyét
rejti magában.
Mindeszer-nt megszállottan
élő sólydéseket.
zek ellenére is ajánljuk
a Mamász-mester
egy
zárt,
tota(Le Nouvel
Observateur,
1969,
mind .problematikálitárius rendszer foglya, aki szo- gasiskolá-t
május
26. Jean-Louis
Bory)
jának finomsága
és bátorsága,
kásainak, módszereinek
és színmind pedig végig magas színte katonai fegyelmének
semmiA Fényes szelek egy politikai
féle áthágásat
sem tűri. A fi- vonalú
stiláris
megvalósítása
eszméket megfogalmazó
sajátos
atalember nem képes ehhez al- miatt, amelyet a képek erőtelbaletthez hasonlítható.
Ezeknek
rendje
jelkalmazkodni,
anélkül, hogy alá [essége és szígorú
az eszméknek az aktualitását
az
lemez.
ne vesse magát a növekvő elem1968-as divatot követő ruhák is
bertelenedésnek,
így arra ítélte(Unita,
1970. május
7. Aggeo hangsúlyozzák.
Ez az élénk szített,
hogy
idegen .maradjon,
Savioli)
nekben tündöklő
film az ifjúmajd hogy elmeneküljön
ebből
ságnak hódol,az
ifjúság szívéa szígorú kötöttségektöl
terhelt
... a Magasiskola
úgy tűnik
nek, illúzióinak (és gyakran hikörnyezetből,
amelyben
sólyom
- ártatlanul regényes dokumenbáinak is). Jancsó nem titkolés idomár végül is hasonulnak
tumfilm a sólymászatról,
amely
ja,
hogy
gyengédséggel
teli
egymáshoz. A sólymok nevelése
Magyarországon
még tiszteletnosztalgiával
gondol visssza if- a mozgásukat
lehetővé tevő ben álló mesterség. Am miközjúi éveire. A Fényes szelek vaszíj hosszának
szükség szerinti
ben az előadás folyik, az egyéblóban
jelentős
mű,
rendezője
változtatásával
- kezd hasonként megragadó jelenetek során
eddigi alkotásainál
is jelentőlítani az emberek
kormányzábemutatott ragadozómadarak
be- sebb.
sán.ak bizonyos módjához, amifogásának és idomításának
mód(L'Humanité,
1969. május
16.
kor az állam egyszerű ön- ja, a fősólyrnász
magatartása
Francois
Maurin)
magát megadó vagy öntudatlan
és bizonyos incidensek
leleple- végrehajtó
közegekké fokoz- zően megértetik
velünk,
hogy
A Fényes szelek a szocialízza le őket. A parabola világos,
eza
történet
valójában
paramus tévedéseit
mutatja
be, és
jelentése
egyetemes.
Az ön.ké- bola, és hogy az engesztelheteterre szükség van, de az a mód-

lOe

szer, amellyel ezt teszi, félreértések veszélyét rejti magában.
Jancsó óvakodik attól, hogy leleplezze a mélyen rejlő motívumokat. A forradalmárok
tettei
- miután néhány brutális cselekedetre korlátozódnak
- értelmüket 'vesztik, és gyűlöletes nek
tfinlhetnek egy olyan közönség
számára,
amely amúgy is kész
leszámolni
minden
vitatható
"tombolással" .
Jancsó filmje mesterí és kifinomult, bonyolult vonalvezetésű és gyakran merész hangvétel ű.
Végsőkig kihasználja a tér adta
lehetőségeket,
és a szereplők
mozgatása sejtelmés korecgráfíára nyújt alkalmat. Ez a film
bizonyos
értelemben
fejlődést
jelent az alkotó pályafutásában:
felhagy a szokásos néhány ember ábrázolásával, hogy helyette
egy szocialista közösséget
tárjon elénk.
(Positi!,

1969. nyara,
Michel

107. szám,
Ciment)

Valójában
a fi.m témája
inkább kérdések,
mint válaszok
formájában
íródott
meg: milyen lehet az egyén morálís állásfoglalása
a nagy, forradalmi
jellegű
társadalmi
változások
idején?
.Milyen árat
fizet a
győztes is a forradalomért?
És
végül a szerző teljes nyíltsággal teszi fel ezt a kérdést: míkor és milyen körűlmények között csaphat át a forradalom kalandorságba?
Franciaországban,
ahol a tavaly májusi események
emléke .még élénken él, semmi
sem válthatott
volna ki nagyobb megindulást, mint Jancsó
filmje.

filmjénekalapigazsága
is: "Mindig felkavart,
mikor
látnom
kellett, hogya
hatalmat
csak
magáért
a hatalomért
lehet
gyakorolni, ahelyett,
hogy mások javára, a szabadság tiszteletben

tartásával
(Télérama,

gyakorolnák",
Jean

Collet)

A Fényes szelek három
kérdést tesz fel: mí a személviség
szerepe a történelemben?
Melyek a világ megismerhetőségének Iehetőségei ? Mi a különbség kereszténység
és kommunizmus
között?
Magatartását
minden alkotónak
helyi körülményeihez kell igazítania. Jancsó problematikája,
ahogyan ő
megéli - nemzeti, magyar.
(Chaplin,

FELDOBOTT

1970/7.

szám)

KÖ

(Le

A film gondolatisága
súlyos és
az alkotó mélyen együttérez népe szenvedéseivel : e művészi
magatartás
előtt meg kell hajolnia a kritikának, bár kétségtelenül zavaró a film esztéticizmusa már-már
akadémizmusa - s érett stílusról még
nem beszélhetünk. Minden kockájából drámai szomorúság
sugárzik azonban, s ezt csak hangsúlyozza ,a szereplők
megjelenése: fekete árnyak fehér tanyaházak
előtt vagy a szürke
tájban, s a szöveget, mint valami végtelen panaszszót, éneklő ritmusban
mondják.
(Le Monde, 1970. január
25-26.
Yvonne

Baby)

A Feldobott
kő
testvérfilmje
a Tízezer
nap-nak.
Egyrészt,
mert
Sára
testvérien
közel
áll
Michalek)
Kósához: Mindketten
ugyanazt
Nincs ebben ,a filmben sem- az utat tették meg a f'ilrnig,
mi szektás,
semmi
fanatikus .. Másrészt, mert mindketten nemÉppen
ellenkezőleg,
mindenzedékük
Iegnagyobb
problérnáfajta
fanatizmus
elítélése
ez. ját kutatják:
hogyan fordul a
Valamennyiünket
érintő kérdést
forradalom
szigora rendőri ruvet fel: mí a hatalom?
Nyugtinná, merev bürokratízmussá,
talankodva
kérdezi.
És amit S hogyan nyerheti vissza emJancsó
hozzátesz,
az lehetne
beri arculatát? ( ... )
(Film,

1969. június

1. Boleslaw

A Feldobott kő jelentős dokumentumanyagra
épül. Sára nemcsak önéletrajzi elemeket használ ,fel, hanem szocíológiaí
kutatások anyagát is: innen a sok
párbeszéd,
történet és számtalan figura . .( ... ) A Tízezer nap
párbeszéd volt a Föld és a Város, a politika dialektikája és a
földművelő
dialektikája
között.
A Felobott kő bonyolultabb, árnyaltabb,
befejezetlenebb.
Éjszakásabb képet ad. Sára szereti, ha a jeleneteket
félhomály fedi, s csak a tanyák fehér falai teszik áttetszővé
ezt
a homályt. Filmje krónika, ahol
a való tények fölébe kerekednek a legendának.
.Sára nem
fél felemelni a szavát: az ember egyszer benyújtja a számlát
a történelemnek,
a történelem
pedig az embernek.
Nouvel
január

Observateur,

26. Jean-Louis

1970.
Bory)

Olyan film ez, amely nemcsak
a tehetség, a művészi érzékenység szempontjából
kiemelkedő.
Megtaláljuk
benne
azokat
az
alapvető
értékeket,
a politikai
őszinteséget, kiegyensúlyozottságot és érettséget,
melyek már
évek óta jellemzői a Budapestről hozzánk eljutott filmeknek.
Talán felesleges is hangsúlyozni,
hogy ez a filmi őszinteség nem
valami szerenesés
"csoda" révén jött létre, hanem ellenkezőleg,a szocialísta magyar társadalom egészében
történt
kedvező fejlődését tanúsítja.
(France

Nouvelle,

1970. jan.

14.)

SZERELEM
Hogyan lehet fel nem ismerni,
hogy a Szerelem
nagyon szép
film, hogy legfőbb értéke az
egész művet átható érzelemnek
gyengédsége
és tisztasága?
..
A Szerelem jogosan nyerte el
ez évben
a magyar
krítíkusok szinte minden elismerését.
A forgatókönyv
kidolgozottsága
példaadó,
a rendezés visszafo-

fO'

gottságával
csodálatosan
szolgálja a szőveget,
amelynek
árnyalatait
a kiváló színészvezetés segítségével a leghatásosabban tudja
visszaadni . . . Nagyon kidolgozott, a szó legjobb
értelmében
vett "profi" jellegével tudja elérni az érzelmi erő
olyan fokát, amely több a tények egyszerű számbavételénél,
több
egy fájdalmas
korszak
egyszerű felidézésénél.
(L'Humanité,

1[i71.

május

Francois

17.

Maurin)

Az elbeszélés
fő érdeme
az
érzelmek
ábrázolásának
rnély
szemérmessége.
Semmiféle kitörés. A beletörődés
csendje ...
Makk Károly
sikeresen
jutott
túl a forgatókönyv
nehézségein:
az idő hosszúsága ellenére elkerülte az egyhangúságot.
(Le Figaro,

1971. május
Louis

17.

Chauvet)

Ez a nagyon szép film finom,
tökéletes jellemraj z, de egyúttal társadalmi
szatíra is...
A
közönségre valószínűleg
az öreg
hölgy megszemélyesítője,
Darvas Lili hatott a legjobban. Valójában azonban
az egész film
dicséretet és babért érdemel. A
nagy művek közé tartozik, melyeket a nagyközönség
sajnos
még
mindíg
nehezen
közelít
meg, de éppen
a fesztiválok
nyújthatnak
lehetőséget
arra,
hogy a szélesebb
közönség
is
megismerhesse
az ilyen stílusú
filmeket.
(France

1971.

Soir,

május

Robert

21.

Chazal)

Az ökölcsapások,
a brutális,
a harag és· a lázadás ábrázolása kétségkívül
szükséges,
De mí lyen élvezet elhagyni egy
pillanatra
a vadságnak
e birodalmát, melyben a filmművészet

annyit
tetszeleg,
és találkozni
egy "civilizált"
emberrel,
egy
régi kultúra
hordozój ával, aki
szóhoz engedi jutni a szívét ...
Makk Károly
ez az az ember.
S ugyanakkor
olyan művész,
aki ismeri
művészete
titkait.
A Szerelem közben néha Bressonra
gondolunk.
(Inkább
a
Mouchette,
mint a Szelíd aszszony rendezőjére).
A tárgyak,
a tekintetek,a
félbehagyott
mozdulatok,a
csend nagy
szerepet játszanak
az elbeszélés
felépítésében.
Makk Károly apró találatokkal
halad előre, ragyogó "inzert jei" vannak. Szi nte
fÍlmi "pointillizmusról"
beszélhetünk
az ő esetében.
Soha
semmi sem meghatározott,
de
e rövid jelzések sorozatán
keresztül a szereplők lelkéhez jutunk.
(Le Monde,

1971. május 22. Jean
de Baroncelli)

A gyártás és forgalmazás együttes gondjai a erneme novo-ban
Clauber Rocha két 1970-ben bemutatott
fi.rnjét
nem fogadta
olyan egyértelmű
lelkesedéssel
az európai kritika, mint előző
alkotásait.
A Brazzaville-Kongóban készített és Rómában vágott A hétfejű
oroszlán
(excentrikus, soknyelvű eredeti címe: Der Leone have sept Cabezas), valamint
a Spanyolországban
készített
Levágott
fejek (Cabezas
cortadas)
kétségkívül új állomást jelentenek
a
brazil rendező művészí
pályáján. Maga a szerző előrelépésként könyveli ela két filmet, s
- szokása szerint - interjúkban, nyilatkozatokban
is magyarázza.
Az olasz Sommario
szerkesztőségében
magnetofonszalagra rögzített beszélgetést a
ljubljanai
Ekran
közléss nyomán ismertetjük.
Alig

24 évesen tűnt

világában,
között,
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olyan

amelyek

föl

a film

körülmények
korántsem

vol-

tak

kedvezőek,

letlen

különösen

országokban.

hézségekkel

a fej-

Milyen

ne-

találkozott?

Minden
elképzelhető
nehézséggel. AJkkoriban filmet forgatni
Brazíliában
oly.asminek látszott,
mintha
az ember elhatározná,
hogy kirándul
a holdra.
Nem
volt felvevőgép. nem volt nyersanyag, nem volt pénz, röviden
szólva, semmi sem volt, ami a
filmezéshez szükséges,
Miben

jelölné

lönbséget
ban

-

is lettnek

meg

egy
mi.nt

dolgozó

amilyen
filmes

mondott

mint

amilyen

alkotó

filmes

a főbb

fejletlen

kü-

országBrazília

és egy fej-

országban
Olaszország

között?

Úgy gondolom, hogy a fő különbség a következőkben
rejlik:
az Európában
vagy az Egyesült Államokban
dolgozó filmes
könnyűszerrel
talál a társadalmi felépítmény
színvonalának
megfelelő, intellektuális
- esz-

tétikai. politikai vagy filozófiai
problémát,
amelyhez
aztán
mindíg
találhat
kamerát,
producert, magas színvonalon
dolgozó laboratóriumot,
egyszóval
könnyű kifejezni
saját magát,
mert mindent megszerezhet hozzá, még ha olykor
bizonyos
nehézségek árán is. Brazíliában
viszont nem gondolhat addig az
ember a filmre, amíg minden
egyebet végig nem gondolt: a
szükséges nyersanyagtól
a laboratóríumíg,
amely rossz, a cenzúráig, amely lépten-nyomon
gátolja az embert
gondolatainak
kifejezésében,
a totális terror ig,
amely mindenfajta
szellemi tevékenység ellen irányul. Igy hát
a különbség
magában
a társadalmi struktúrában
rejlik.
Vagyis

Brazíliában

dező

nem

pán

művésznek,

nem
hanem

törődik

a

maradhat
aki

semmi

szervezőnek

filmrenmeg
alkot

csués

egyébbel,

is kell

len-

nie, aki

képes megoldani

különbözőbb
sági

a leg-

gyakorlati,

problémákat

gazda-

is?

Magától értetődik,
minden apró kérdéssel foglalkoznia kell. Én
például nem vagyok film ren dező: gyártásvezető
vagyok, forgalrnazó,
propagandista,
standfotós. " Mindent
csinálok.
És
úgy gondolom, nem is lehet nálunk filmrendező
az, aki nem
"filmes" a szó legtágabb értelmében, aki nem ért a filmgyártáshoz szükséges minden szakmához. És éppenséggel ez tette
lehető vé
néhány
rendezőnek
Brazíliában, hogy olyan kisebbfajta szervezetet
hozzon létre,
amelynek segítségével el tudja
készíteni filmjeit. A brazil filmművészet igazi nagy sikere nem
is az, hogy az úgynevezett
cinem a novo négy vagy öt jó filmet realizált,
hanem az, hogy
hét év alatt sikerült felnevelni
egy
olyan
technikai
gárdát,
amelyre támaszkodni
lehet. Ez
biztosítja ugyanis, hogy a film
területén megszabadulhatunk
az
országot sújtó gazdasági és műszaki elmaradottságtól.
Említette

a cinema

világszerte
amely

mintegy

rendezőt
volna

ismert
tömörít.

létre

portosulás,

novót,

harminc
Ha

Brazíliában

fiatal

nem

jött

ez a cso-

képesek

lettek

volna a legtehetségesebbek

meg-

bírkózni

vajon

ezt a

"mozgalmat",

a

nehézségekkel?

Nem, semmiképp sem. A cin ema novo. nem annyira
esztétikai és politikai -elméleti ískola, mint inkább gazdasági szervezet, amely lehetövé teszi a
fiatal
rendezőknek,
hogy szabadon kifejezzék magukat. Nagyon fontos és pozitív a einema nov óban, hogy külőnböző
stilisztikai,
esztétikai és kulturálís áramlatokat
egyesít. Legfőbb harcunkat
filmgyártásunk
technikai fejlesztéséért és a hazaí piacért vívjuk, amelyet az
észak-amerikai
filmgyártás
tart
uralma alatt. Ezt a harcot min-

denfajta esztétikai vita csak akadályozhatná,
ezért
tökéletesen
fölösleges.
Ha már
piacot:
szülnek

szóba hozta
milyen

a cinema

s küZönösen

a feLvevő-

közönségnek
novo

ké-

filmjei,

az Ön filmjei?

A nagyközönségnek.
A mí csoportosulásunk
a brazil
filmnagyipar peremén jött létre. Az
elterjedt
vélekedés sel ellentétben országunkban
nagyszabású
filmtermelés
folyik, természetesen kommerszfilmeké.
1969-ben
107 film készült
Brazíliában.
Ebből 15 vagy 16 tartozik a cinema növőhoz.
Forgalmazási hálózatunkat,
amelyet
magunk
szerveztünk,
nem támogatja
az
állami filmintézet,
nem szubvencionálja
az állam, világos,
hogy csakis a nagyközönségnek
dolgozhatunk.
Ellene vagyunk a
"cinéma
d'essai" formulájának
Brazíliában;
a "cinéma d'essai"
nálunk
európai
művészfilmek
bemutatását
jelentheti
csupán.
Az én filmjeimet, a mi filmjeinket, a nagy mozikban vetítik;
az Antonio
das Mortes például
Rióban
tizenhat, Sao Pauloban
kilenc moziban ment. Igy jutunk közönség
elé, amely természetesen
a legkülönbözőbb
módokon reagál filmjeinkre,
de
mindenesetre
megnézi őket. A
Vidas
Secas 1964-ben
történt
bemutatása
óta Joaquim Pedro
de Andrade
Macunaima-jának
bemutatójáig
a brazil
filmek
nézőszáma mintegy 60 százalékkal emelkedett.
AMacunaima
egyáltalában
minden idők legnagyobb brazilkasszasikere.
Nagyon fontos számunkra
ez a siker, mert tipikusan
brazil,
s
azonkívül társadalmi
és politikai mondanívalójú
filmről van
szó, amely nem él a kommersz
filmek
megszekott
Iogásaíval.
Az egyetlen mód, hogy megtörjük a kommersz filmek monopóliumát, ha ellenzéki filmeket
a legtágabb
körben
forgalmazunk, nem pedig ha a forgalmazói
hálózattól
elszigetelve

mutatjuk
be. Ezért nem oszthatjuk
filmjeinket
nagyközönségnek szánt és szűkebb értelmiségi rétegnek
szánt alkotásokra. A "cinéma d'essai" talán
hasznos szerepet játszott a múltban, ma viszont antidemokratikus
elv képviseletét
jelenti.

Válaszából
igen

az

derül

jelentős

és

szerepet

tulajdonít

alkalmas

a film,

rint,

olyan

kai

funkció

nek

a

hatást

társadalmi

filmnek;
sze-

és politi-

betöltésére,

gyakorolhat
életére

hogy
pozitív

véleménye

következtében

ország

ki,

igen

amely-

maradandó
egy

is, amilyen

olyan
az ön

hazája?

Az iH a probléma, hogy én nem
szívesen használom a "politikai
film" megjelölést.
Úgy gondolom, előbb pontosan meg kellene határoznunk,
mit értünk filmen és mit politikán. A "politikai film" afféle [elszóvá, eimkévé vált, s nem sok köze van
magához a problémához . " Brazília 86 millió lakósából mintegy 10 millió életében
fontos
érrrrtkezési-közlési
eszköz a film.
A sokoldalú
közlés. az olyan
film, amely egyszerre
didaktikus és költői, éppúgy rnennyiségí, mint minőségi kérdés. Véleményem
szerint
a politikai
film fő problémája
az: hogyan
lehet a konkrét információkon
keresztül eljutni a költőíséghez,
egy olyan költői filmnyelvhez,
amely nem elvont, s következésképpen eléggé hajlékony ahhoz, hogy nyomon kövesse a
politikai helyzet változásait. Ha
a filmet mint a szerző egyéni
mondanivalójának
közlésére alkalmas művészi eszközt nézzük,
tökéletesen
mindegy,
hogy 8
mm-es
fekete-fehér
vagy színes panorámafilmről
van szó.
Ebből a szemszögből
tekintve,
mindenfajta
technika egyenértékű, a .fő az, hogy a társadalom problémáiról
költőien beszélő filmtermék eljusson a közönséghez.
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Ha konkrétan Brazíliáról
van
szó, olyan filmművészetre gondol, amely elősegíti a kulturális
de kolonializációt ?
Igen, a nemzeti egység fő tényezője a kulturálís
dekoloníalizációért vívott harc. Ez persze nemcsak a filmre vonatkozik, hanem az összes információs eszközre.

Az Ön filmjeit éppúgy, mi.nt a
cinema novo alkotásait meleg
fogadtatásban részesítette a kritika a különböző nemzetközi
fesztiválokon. Elősegítette-e ez
filmjei térhódítását a hazai filmpiacon?
Ez a tény elsősorban nekem és
rendezőtársaimnak
segített
a
saját szellemi dekolonializációnkért vívott harcban, valamint a
brazil értelmiség
körében gyakorolt kedvező
hatást.
A filmek nézőközönségével
azonban
másként áll a dolog. A nézők
többsége a proletáriátusból
és
a középrétegből
kerül ki. Ez a
tömeg gazdasági
helyzetét
tekintve
"fejletlen",
szellemileg
azonban
nincs
gyarmatosítva,
határozottan
"nacionalista", szereti a brazil filmet,a
brazil
futballt, a brazil zenét. A brazil burzsoázia viszont fordítva:
gazdaságilag
"fejlett", szellemileg gyarmatosított,
s a rendelkezésre álló információs eszközöket a nép gyarmatosításának
szolgálatába
állítja.
A brazil
filmnek mindazonáltal
megvan
a lehetősége arra, hogy leküzdje a burzsoázia
befolyását.
Bizonyíték erre például a Macunaim a nagy sikere.
Jellemző
példaként említhetném
saját filmern, az Antonio das Mortes fogadtatását
is. Eza
film nagy
sikert aratott Brazília északkeleti részén, az éhség-zónában,
méghozzá
nem mint tragikus,
hanem mint komikus film így fogadta aiközönség,
amelyhez közeláll, hiszen olyan portugál nyelven beszélnek benne,
amely a népi kultúrából
isme112

rős. A film eredeti eimét - "A
gonosz sárkány a szent harcos
ellen" nem értette
meg a
Sao Paulo-i
burzsoázia,
holott
mínden brazil napszámos
vagy
sofőr pontosan tudja, hogy mit
jelent
Szent György harca
a
sárkány ellen, hiszen ez nálunk
közismert népmese, szerves része a brazíl ember szellemi művel tségének,

rint az olasz és egyáltalán az
európai közönség ezzel a filmmel? Milyen
hatás befogadására alkalmas ez a közönség?

Amikor elhatároztam,
hogy elkészítem ezt a filmet, szem előtt
tartottam, hogy az amerikaiak
és
és az európaiak már j ó kétszáz filmet forgattak Afrikában -folklorisztikus és gyarmatosító
szemlélettel.
Olyan filmet akartam
Első . négy filmjét
Brazíliában készíteni, amely teljességgel elforgatta. A hétfejű
oroszlán-t
veti Afrikának
az ilyenfajta felviszont Afrikában.
Mennyiben fogását. Az én filmemben
pélfolytatása ez előző műveinek? dául
nem
látni
vadállatokat,
nem látni az afrikai
elmaraÚgy gondolom,
hogy előrelépést jelent. A Harmadik
Világ dottság nyomasztó képeit, amelyeket rnegszokhattunk
az Afproblémája
nem Brazília probrikáról szóló filmekben.
Az én
lémája,
nem
Latin-Amerikáé,
filmern
nem
az
afrikai
nyomonem
Afrikáé,
hanem
Afrika,
rúság üzleti kiaknázása.
hanem
Ázsia, 'Latin-Amerika
problétisztán politikai értekezés arról,
mája egyszerre
és együttvéve.
Ezért úgy gondolom,
hogy a hogy mi is a gyarmatosítás:
kik a gyarmatosítók,
kik a gyarHarmadik
Világ filmművészemilyen pszicholótének harca egységes harc, a matosítottak,
giai, emberi, vallási viszonyok
"harmadik
film" harca. Filmem
vannak
a gyarmatosítottak
és
tervezése közben azért gondola gyarmatosítók
között, milyen
tam Afríkára,
mert ott talála gyarmatosítás
ellen
vívott
hatni a leginkább
robbanásra
harc valóságos
arculata.
Ez a
kész állapotban
azt az anyagot,
világos
beszéd
bizonyára
megamire a "trikontinentális
filmhatározott pszichológiai reakciót
nek" szüksége van.
fog kiváltani az európai közönAzonkívül
a brazíliai
néger
ségből
: Európában
hagyománya
kultúra,
amelynek
eredete
afvan
Afrika
gyarmatosító
szemrikai, előző filmjeimben
is jevalószílentős szerepet játszott: az An- léletének; a közőnségre
nűleg sokk-hatást
gyakorol
a
tonio das Mortes-ben
nagyon
nyilvánvaló
az afrikai ság. Visz- gyarmato-sító
erőszak képe, az
szatérni
az ősforráshoz : ezért
erőszaké,
amelyet nem szándéutaztam Afrikába, ahol a gyar- koztam reálisan bemutatni, csumatosítás
eredetéről
készíthetpán illusztrálni akartam a gy artem filmet, s ahol eredeti tisz- matosítást, a gyarmatosítás
erőtaságukban
lelhettem föl az af- szakosságát,
hogy megértsék az
rikai mítoszokat. Számomra na- emberek: az afrikai gyarmatostgyon kellemes
volt Afrikában
tók módszerei
ma is barbár
dolgozni, s úgy gondolom, hogy módszerek, embertelen
módszeafrikai filmern a leginkább brarek, náci módszerek,
s hogy
zil film valamennyi
eddigi mű- ezeket nem szabad kritikátlanul
vern közül, már csak azért is, elfogadni.
Ezért nem akartam
mert a legtisztább,
legközvetzsurnalísztikusan
elbeszélni
a
lenebb és legkevésbé
metafotényeket:
az információ
könyrikus.
nyeri folklorisztikus
vázlattá siIányulhatott
volna. Inkább egyA Harmadik
Világ filmjének
más mellé állítottam
a kolonínevezte ezt az alkotását. Milyen
alizmus egyes akcióit -a gyarvi.szonyba léphet, véleménye sze- matosítás ellen vívott harc egyes

akcióival, bizonyos pedagógiaididaktikus információt közlök a
nézővel, s rábízom, hogy szabadon ítélje meg a látottakat.
Ezért úgy vélem, hogya
film
minden rendű és rangú néző
számára világos, os legfeljebb a
gyarmatosítókat
háborítja
föl a
lelkük mélyéig. A film mindvégig ugyanarról
a problémaról
szól, csak különböző nézőpontokból, lehetőséget nyújt a közönségnsk,
hogy elmélyedjen
a
kérdés
vizsgálatában;
emberi
dolgokról van szó benne, s ezért
úgy vélem, a legszélesebb közönséghez szól. A nagyközönség
filmje tehát, persze, nem abban
az értelemben,
hogy felüdülve
távozhatnak
a moziból: a film
funkciója nem az, hogy elősegítse az emberek
emésztését,
hanem hogy olyan dolgokat mutassori meg,ame:yeken
el lehet
töprengeni és vitatkozni. Azt hiszem, filmern demokratikus, nem

valamiféle elithez szól, de nem
is appellál
demagóg
módon
a proletariátus
osztály tudatára.
Nem esztetizál, nem "intellektualizál", másrészt nem is tesz
engedményeket
a hagyományos
üz.etí szellemnek, hiszen az a
közönség
becsapás a, elárulása
volna. Szerzői filmnek vallom,
amely támadás a filmipar ellen,
beilleszkedik
abba
a harcba,
amelyet közösen vívunk az iparszerű filmgyártás
ellen.
A Levágott fejek nem hagyományos módon mesélő film. Azt
mondhatnám,
műfaját
tekintve
valahol a színház és a költemény között áll. Lényege nem
a történésben, hanem az egyes
képek plasztikai megformálásában, hangzásában és drámaiságában rejlik. Képekből és hangokból felépülő film. A nézőnek úgy kell vennie, mintha
verset
vagy zenét
hallgatna,
vagy pedig képkiállítás t nézne.

Előző filmjeimmel összehasonlítva, meglehetősen távol áll az
Isten és az ördög a nap földjéntől, az Antonio
das Mortes-től
és A hétfejű
oroszlán-tól;
A
föld transzban-nal
rokon. Napjaink
filmművészete
válaszút
előtt áll: vagy akadémikus technikával
tömegszórakoztató
filmeket készítünk,
vagy társadalmi és politikai vitafilmeket,
új kifejezőeszközökkel.
A Levágott fejek
az utóbbi irányzatot
képviseli.
Végül még annyit,
hogy nem lehet és nem szabad
tisztára spanyol filmnek tekinteni a Levágott
fejek-et.
Spanyol filmeket készíteni a spanyol filmesek dolga. A Levágott
fejek a Harmadik
Világ filmje,
a
másfélórás
látványossággá
összevágott
képek, hangok és
szereplők
egyedüli
ihletője
a
Harmadik Világ.
(Ekran,

1970. 77-78. sz.)

A kontesztációs film és a godard-izmus
Miben kell látnunk a koriteszkontrollálni a maga számára az
tációs film lényegét, mi kü- őt körülvevő valóságot és önlönbözteti meg a hagyományos
magát abban. Lehet vitázni a
Iilrntől, milyen a politikai "színkontesztácíós
film eszmei és poképe"? AJszerzők Ifejtégetéseinek
li tikai értékéről,
egy kétségtemagva talán az, hogy a poszt- len: a film és a filmezés a
indusztriális
társadalom
intézhatvanas évek végére a diákláményeinek létjogosultságát vita- zadások univerzális és legfontotó, értelmüket számon kérő konsabb kifejezési, dokumentációs
tesztációs film mindinkább szo- és agitácíós eszközévé vált. Töcíológiai
értelemben
vett "tármegméretekben
találtak
benne
sadalmi
tény" lesz, elválik a a fiatal nemzedékek olyan köhagyományos módszerekkel (pro- zös nyelvet, mint amilyen egyducerek,
filmgyár,
forgalmazó
kor a romantikus költészet volt;
apparátus)
készült és készülő akkor verseket írtak és olvasfilmektől.
A modern
film, a tak fel egymásnak kávéházaikneorealizmus, a nouvelle vague, ban, ma kíméletlen,
vulgáris,
vagy a cínéma-véríté
ugyan elő- összefüggéstelen, de ugyanakkor
készítette számára az utat, mégis igazi filmeket is forgatnak
és
a szokásos értelemben vett film- vetítenek maguknak.
művészet keretében marad, míg
A regény és a dráma helyett
a kontesztációs
film tömegméma a hanglemez, a magnetofonretekben vált a lázadó ifjúság
ésa
filmszalag
adja
vissza
kifejező eszközévé, életközegéspontánul, késedelem nélkül a
nek elemévé, amellyel közve- lejátszódó események bonyolult,
títés nélkül, "egyenesben" tudja
többértelmű és ellentmondások-

kal teli szövevényeit. Ez ,a film
csak a vizuális valóságot ismeri; logikája az ösztönös, esetlegességüktől
sem megtisztított,
apriorisztikus
sémákba
nem
kényszerített,
meztelen valóság.
A kontesztációs
film eszmei,
gondolati és társadalmi értéké ..
ről nem egységes a kritikusok
véleménye. Némelyek forradalminak tartják valamennyit,
legyen az anarchista vagy csupán
botrányt keltő, míg mások óva
intenek az "uralkodó osztályon
belüli forradalomtól", amely legfeljebb a kizsákmányolás
módszereinek
revíziójára
vezethet.
Helyesebbnek
látszik az olyan
álláspont, amely meglátja e hullám irányzatainak
heterogerutását, s különbséget
tesz haladó,
ekletikus
vagy dezorientált,
s
végül kifejezetten reakciós művek között.
A kontesztációs film egyik fő
patrónusa
kétségkívül Jean-Luc
113

az egzísztenközei szükségszerűen
destrukGodard,
aki kezdettől
fogva chel (Ki.fulladásig)
képtívak, vagy legalábbis parodiszrendkívüli
fogékonysággal
rea- ciális lázadás lehetőségét
már kétségbetikusak. Műveí vegyes műfajúgált a francia
társadalmi
és viselte, Pierrot
ak ra gengszterfilm
és a meloszellemi
élet
minden
fontos esésből követ el öngyilkosságot
(Bolond
Pierrot);
Nana számádráma elemeit, rajzfilm- és ciproblémájára.
.Műveiben társanéma-vérité
technikát, fantázíadalmi-erkölcsí témák (pl. a pros- ra (Éli az életét) a szabadon
választott
prostitució
már au- képeket
és dokumentumfilmet
titúció) keverednek
politikaiaklázadásnak
tűnt
a kever. A művek egészét összekal (Algéria és Vietnam, OAS tentikus
polgári erkölcs kánonjával szem- függéstelen
vagy lazán összeés maóisták),
filozófiai tételek
ben,
Juliette-nél
egyfajta
szófüggő
jelenetekre
bontja szét,
(pl. a szabadság egzisztencialisrakozássá
degradálódik;
Bruno
hogy hangsúlyozza
a valóság
ta értelmezése), esztétikai motínyitott struktúráját;
állandóan
vumokkal
(szürrealizmus,
cin e- (A kis katona) még laz önmagáimprovizál,
hogy maximálisan
ma-vérité, pop-art és op-art, egé- hoz való hűség nevében tagadaz enge- megközelítse az "élet folyását",
szen a művek hagyományos szer- ja meg fe:etteseinek
folyton beszúrt
kezetének
lerombolásáig):
egy- delmeséget, és viseli el a kín- s a történetbe
már irodalmi
idézetek
és filozófiai
szóval mindenütt
ott van, ahol zást, de a Csendőrök-ben
csak
naiv
és
eltompult
gyilkoeszmefuttatások,
kitérések
törik
történik valami. Nem kíván magyarázni, csak felteszi a jelen sok vannak, a Made in USA- meg a mű egységét. Különösen
gyötrő kérdéseit. Nem lépi túl ban pedig a lázadókat a külső Godard utóbbi időben készült
konfliktusok
ellenére
funkcioIilm'[eiről mondható
el (a Botényleges ismeretei
határát
nálisan
integrálja
a
társadalmi
lond
Pierrot
óta),
hogy
"a vípolgári nonkonformista, aki filmCamille
(Megvetés)
zuális
jelen
szemétkosarává"
jeiben sűrítve
adja
vissza a rendszer;
váltak.
kaotikus valóságot. Központi té- még lázad az emberi kapcsolatok kommercializálása
ellen, de
A diagnózis, ahogyan Godard
mája a széthullott világ, amelyCharlotte
(Férjes
nő) maga is filmjei adják, sokszor azonban
ből már nemcsak Isten hiánymár tárgyként
egzisztál
s irritáló. Senki sem vár a művészzik, nemcsak stabíl koordinátái;
1967-ben készült
től kész receptet, de nem elegena tényt konstatálja,
ezt a "se- így tovább.'
Weekend
c.
filmje
szinte
tömödő a társadalom
termesz-építvilágot" tárj a' a néző elé, ahol
tartalmazza
ményeinek
lefényképezése.
Goa lelki, szellemi ürességet fej- ren és felfokozva
dard, miközben tiltakozik az elműveinek
tendenciáit,
lett technikai
civilizáció, kép- korábbl
elszakadását ,a pol- idegenedés kísértő démonai elregények és a tömegkultúra más manifesztálja
válik, filmtermékei
leplezik, ahol a ke- gári civllizációtól ; filozófiai ki- len, rabszolgajukká
de ebbe a ria jei riadóztatnak,
gyetlenség, az erőszak és a gyil- csengése is jóval keserűbb
Gokorábbiaknál ; már nem a rög- adóztatásba belesüketülünk.
kosság ellenszer a "bőség társadalmának"
monotóniájára
és eszmés világból való egyéni me- dard és a hozzá hasonlók mű,a modernizunalmára,
ahol az eszmék já- nekülés kudarca, hanem a va- vészi beállítottsága
mus hagyományát
folytatja, de
lóság csődje, a pánik és ugyantékpérizzé
válnak,
devalválódez a mai feltételek mellett zsákakkor a megbénítottság
atmosznak.
utcába vezet, a menekvést Goférája
az
egyenleg.
Godard sokarcú művészetének
dard eddigi világán kívül kell
A társadalom
elé tartott tüez az életérzés ad egységet. úgy
keresni.
tűnik azonban, egyre illúzíótlakör lidércnyomásos
lázálmokat
nabb: míg pályakezdésekor

Mi-

mutat,

s ennek

kifejezési

esz-

(Kina,

1971, 62.)

A túlélő Hollywood
1920-tól egészen a második világháború
végéig
Hollywood
zárt világnak számított.
Olyan
emberek irányítása
alatt, mint
Harry
Cohn
a Columbiától,
Louis B. Mayer a MGM-tól és
Jack Warner a Warner
Brotherstől, a filmipart szinte monopólíumnak
tekintették,
stú114

dióikból
került
ki az összes
amerikai film.
Az amerikai nézők ez idő tájt
még ezerették a mozit. Minden,
a szórakozásra
költött
dollárból 80 centet Ili mozira fordított kiadás tett ki. A nagy fi:lm·
gyártó társaságok,
hogy eleget
tegyenek a közőriség követelé-

seinek,
hetente
UJ
és
újabb
filmeket bocsátottak
szárnyukra a stúdiókból.
Független .gyártóként működni ebben az időben elképzelhetetlen volt. A bankok Hollywood hegemóniaját
azzal segítették
elő, hogy kizárólag
a
nagy stúdióknak nyújtottak köl-

csonöket. Még abban az esetben is, ha egy független gyártó
talált volna
a fílmkészítéshez
pénzt és dehetőséget,
hol mutathatta
volna Ibe a kész alkotást, hiszen a nagy filmvállala tok birtokolták
vagy ellenőrizték majdnem
a teljes mozihálózatot,
Az 1940-es évek vége felé az
egyeduralom
megtört.
A sztárok fellázadtak
és a szerződéses
sztárrendszer
véget
ért.
1950-ben a legfelsőbb
bíróság
kimondta, hogy korlátozni
kell
a fíűmstúdiókat, ha filmszínházak
megvásárlásával
'akarják
pozíciójukat
megerősíteni.
Aztán jött a televízió. A régi, biztos bevételt
jelentő
közőriség
kezdett elillanní a rnozíból,
A pánik és a csökkenő bevételek korszaka után az 1950-es
években a nagy filmvállalatok
a kiJhívás elébe álltak. Szélesvásznú,
több
millíó
dolláros
produkciókat
forgattak,
melyet
a tévé nem volt képes sem elkészíteni, sem programozní.
A
60-as évek közepéri a Muzsika
hangjai
bevételi rekordot
állított fel a maga 72 mlllíó dollárjával,
megmentve
a
Fox
filrnvállalatot,
de azután majdnem a filmipar
teljes csődjét
okozva a ikiábrándító
sikértelenséggel futó, a közönség közönyével találkozó
olyan szuperprodukciók.
mínt a Dr. DoHttle,
A sztár,
Viszontlátásra,
Mr. Chips!
című filmek miatt.

Az újonnan érkezett
fiatal üzletemberek jól látták, hogy elődeik túl sok pénzt fektettek be,
s hogy nehéz lesz kilábolrii a
kudarcsorozatból.
Ugyanebben
az időben Fellini Édes élet-ének
átütő
sikere egy új, képzett,
intelligens közönség
megjelenéséről
tanúskodott.
Az új közönség
olyan filmeket
akart
látni
a
mozíban, melyek rnondanak valamit számára.
A mai amerikai
filmek már
ehhez az új közönséghez szólnak, me ly összetételében
főleg

fiatalokból . áll. Ma a moziba
járók 62%-a 12-30 év között
mozog,
Iskolázottabb,
igényesebb és aligha viseli el a régi
hollywoodi szísztéma
szerint készített rnűveket. Az elmúlt évtizedben a közönség igénye, ízlése, beálhtottsága
tette lehetövé
egy új típusú
amerikai
filmművészet megszületését,
Az új filmek nem fantasztikus szökése'kre, bankrablásokra,
kalandokra
irányítják
a figyelmet. A kisemberek
Amerikáját idézik, kedvvel nyúlnak
a
különböző szubkultúrák
problémáíhoz, a városiasodásból
származó konfliktusokhoz.
Olyan
színészek
játszanak
bennük
mint Jack Nicholson és a szépnek cseppet sem
mondható Dus.tin Hoffman, vagy
az újonnan felfedezett
színésznők kinézésre és [átékstílusra
egyáltalán
hagyományosnak
nem nevezhető
generációja
akiket még egy évtizeddel
ezelőtt csupán rnásodlagos szerepekben láthattak volna az amerikaiak.
Az új típusú
hősök
életstílusa
és magatartása
jól
tükrözi a fiatal rendezők társadalomról
alkotott
felfogását,
az amerikai
életben
beállott
értékrend szer-változást.
A személyes
jellegű
film született
meg, és az alkotásokból
kiolvasható egy értelmesebb
élet
keresésének
vágya. Az új film
már olyan átütő sikerekkel dicsekedhet, rnint Dennis Hopper
Easy Rider-e,
Robert Rafelson
Öt kis adag, Robert Altmari
Mash és Joe, valamint
Frank
Perry
Egy
őrült
háziasszony
naplója
című filmjei.
A más jellegű filmek iránti
igények a legjellemzőbb
formában A jelölt
születésének
történetéből bontakoznak
ki, mely
egyszerre megdöntött minden, a
filmkészítésben
eddig hagyományosnak
tekintett
szabályt.
Kezdetben minden stúdió viszszautasította. Úgy érveltek, hogy
egy film sikeréhez sztárok kellenek, és Anne Banerettot
nem

tekintették
annak. A férfi főszerepre
is sztárt
ajánlottak.
Gyanakvóak
voltak, vajon egy
ismeretlen
regényéből
születhet-e síkeres film. A film síkere természetesen
megváltoz(atta az aggodalmaskodók
állásfoglalását.
Lehetövé
tette
olyan
filmek
készítését,
melyeknek
témája
a sztár,
és
sztárja
a rendező.
Tíz évvel ezelőtt Hollywood
még olyan embereket
keresett,
akikből csak néhány száz van
a világon, az úgynevezett
Hollywood-arcokat.
Nem akarták,
hogyavásznon
látható emberek hasonlítsanak
a nézőtéren
ülőkhöz.
Időközben
rájöttek,
hogy azzal még több pénzt kereshetnek,
ha a közönségnek
olyan
színészeket
mutatnak,
akikkél azonosulhat.
A független,
alacsony
költségvetésű
filmek sorozatos
sikere (Bonnie és Clyde, Rachel.
Rachel,

Viszontlátásra

Colum-

és a hasznot hajtó motor-kerékpárosok
és
bikinibe
ö.töztetett nők, az Easy Rider
sí'kere után hasonló filmek előállítására késztette agyártókat.
Az ifjúság mint téma betörése
a fflmgyár.tásba,
a jelenlegi
életforma és a beérkezett
emberek
krrtizálása
razonbanmely kezdetben
értékes filmeket
eredményezett
később
sztereotip rutinmunkává
csökevényesedett.
Néhány,
látszólag
új eszméket
hordozó
filmben
tetten érhető a csalás, a kereskedők cínizmusa,
mellyel
az
ellen-kultúrát
saját
céljaikra
akarták kihasználni.
Az Easy Rider
tüneményes
sikere után a stúdiók kimondták a jelszót: "Egy rnillió dollár alatt maradni!"
Az olyan
drága filmek, mint a 12,5 millió dollárba kerülő Patton, vagy
a 10,5 míllíó dolláros Repülőtér
azonban azt mutatja,
hogy az
amerikai filmgyártás
még nem
tett le teljesen a szuperprodukciók készítéséről. Sőt, a Columbila vezetői szerint a közönség
bus!)
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ma is igényt tart a nagyszabású fílrnekre. Amikor nagy számokban beszélnek, már ők sem
gondolnak
azonban
a 15-20
millió dollárt felemésztő mammutvállalkozásokra.
Jól tudják,
hogy egy ilyen film kudarca az
egész társaság létét veszélyeztetheti.
Az 1971-es évre a költségvetések megnyírbálása
jellemző.
A Fox az 1970-es 100 millió
dolláros 'költség vetésével szemben 1971-re csak 25 rni llió dollár kiadást irányzott elő. A Paramount az évi 30 filmet 15 alá
szorította
le. A filmforgalmazók az elmúlt évben 250 filmet Iorgalrnaztak,
közel felét
annak, amit valaha Hollywood
produkált.
Nem meglepő
az
sem, hogy az elmúlt évben a
bevételi lista vezető filmje az
úgynevenett repríz filmek voltak.
A filmgyártás
ütemének
lelassulását a .közönség csökkenő
érdeklődése
okozza. Valaha az
emberek gyakran jártak mozi-

ba, ma már azonban csak a külőnlegességeket
mennek
megnézni. 1970-ben az 1947-es 87
millió
nézővel
szemben csak
15 millió azokinak az amerikaiaknak
a száma, akik
hetente legalább egyszer moziba
járnak, Ez a brutális nézőszámcsökkenés
mindenkít
megdöbbent a ffimiparban. Ha a Metro
új, 13,6 millió dollárba kerülő,
David Lean rendezte Ryan lánya círnű filmje nem fut be,
valószínű, hogy a Metro oroszlánja utoljára bődült.
Az alacsony
költségvetessel
készített
és természetesen
kevés kockázattal
járó filmek elterjedése fokozta a filmstúdióknak a fiatal filmrendezők iránt
tanúsított
érdeklődését.
Az
amerikai filmipar azonban még
messze
áll attól, hogy csodagyerekekkel
büszkélkedhessen.
Elsőfilmesnek
lenni
divatos,
könnyű
dolog. Sokan készítenek első filmet, aztán sohasem
hallani róluk még egyszer. A
második
film
elkészítésére

megbízást
kapó rendező
már
biztonsághan
érezheti magát.
A stúdiók belátták,
hogy a
filmrendezők
jobb filmet
készítenek, mínt az üzleternberek.
A Uruted Artists fílmvállalatnál a rendező nemcsak a forgatás
ddején
élvez
tökéletes
függetlenséget, de egyedül ő felelős a film
összeállrtásáért,
végső formáj áért. A Colurnbía
az 1 millió dollárt
meg nem
haladó fNmeket úgy finanszírozza, hogy nem is olvastat ja el
vezetőivel a forgatókönyveket.
Ezeknek a változásoknak
köszönhető, hogy a mai amerikai
filrnek sokkal inkább a rendezők világlátását
és felfogását
tü'krőzik, mintsem azét a fiJmvállalatét,
amelynek
keretében
a filmet készítette. Az új szellemű
filmek
elterjedése
az
egyéni szemléletet tükröző filmművészet
megszületését
jelentik az Egyesült
Allamokban,
melynek jelentőségét
figyeLmen
kívül hagyni hiba lenne.
1970. dec.

(Newsweek,

7)

Ismeretlen dokumentumok a Que viva Mexico "peréből"
Közismert
filmtörténeti
tény,
hogy Sz. Elzenstein Mexicóban
forgatta Que viva Mexico círnű
filmjét, azonban a film vágásában,
végső
összeállításában
már nem vett részt, mert időközben visszatért
a Szovjetunióba. Ugyancsak közismert az
idegen kéz által összevágott film
botránya s az ennek nyomán
támadt heves sajtóvita,
amelyben egyebek közt a neves amerikai író, Upton Sinclair szerepe is szőnyegre került, s amelynek középpontjában
Eizenstein
művének meghamisítása
állott.
Kevéssé ismertek viszont e vita egyes írásos dokumentumai.
Ezekből közlünk most kettőt, a
New York-i Film Culture círnű
folyóirat
legújabb
közzetétele
nyomán. Mind a két dokurnentum szerzője az a bizottság,
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mely New Yorkban alakult Eizen stein
művének
védelmére,
címzett je pedig az elsőnek a
mozinéző, a másodiknak
Upton
Sinclair.

A VIHAR MEXIKÖ
HAZUDIK!

FÖLÖTT

Mexikó nem az a természeti
paradicsom, ahol boldog emberek élnek bőségben és békességbent
Mexikó nem a ,,'szépség és báj"
idilli képe, ahogy e film vállalkozói leírták!
Mexikó nem csupán az egzotikus
magueyk
és fennséges
maya
templomok
színpompás
földje!
Mexikóban a hidegvérrel
gyílkoló katonai diktatúra,
amelynek
könyörtelen
zsarnoksága
Machadóéval.
a bukott
kubaí

tirannuséval
vetekszik, elnyomta, kizsákmányolta
és lealacsonyitotta a népet.
Mexikó
földjének
döbbenetes
szépsége tagadhatatlan,
s e szépséget sikerült is a szovjet operatőrriek,
Eduárd
Tísszének a
film minden
egyes kockáján
megörökítenie.
De a mexikói
verrel

parasztok

kergették

ségű földről!
csak

A

ellenálltak

földfoglalásnak,

szép-

peonokat,

ahol

az

mindenütt

a
So-

"Liga

cia" -nak

nevező, gyilkos

a

Wall

erőszakos

de Deiensa

magukat

fosztogatták

bandák

és irtották,

Street

fegy-

kj a festői

amelyek

irányítás

álló

Calles-Rodriguez

kos

kormányának

a

alatt

földbirtocsaládjában

álltak.

E gaztettekben

semmi

különös-

képpen "szép" vagy "bájos" nincsen. Épp úgy nincs, mint a
munkásság vezetőinek meggyilkolásában, vagy a szakszervezetek
elnyomásában.
Épp
úgy
nincs, mint
az értelmiségiek,
munkások és parasztok százainak Mexikó Ordőgszlgetére,
a
rettegett
Islas Maríasra
való
száműzésében.
A vihar Mexikó fölött magasztalja e gaztettek elkövetőit, és
dicsfénnyel
övezi létüket.
Hogyan? Úgy, hogy annak a valaminek a dicséretét zengi, amit
ő az Új 'Mexikónak nevez. Úgy,
hogy bemutatja: a jelenlegi kormány fölemelte és "civilizálta"
a parasztságot.
Úgy, hogy azt
kéri tőlünk: higgyük el: e mesebeli Új .Mexikót mindenekelőtt
a mexikói nép jóléte érdekli!

mindenütt

hangot

e filmet
jék,

hogy

állítsák

a film

har

mondjuk
Mexikó

Ezért

mi,

mondjuk

met

Szergej

a Vi-

Fölhívjuk

önöket,

nézőközönség,

úgy

méltánylásukat,
terjesztői

hogy

mi,

e fil-

hogy

a

Mexikó

súroló

A hűhó és reklám semmiféle
pergőtüze nem tud meggyőzni,
hogy a szovjet tömegeknek
a
elnyomás

len

vívott

készült

és zsarnokság

el-

a valaha
filmeken
(Pa-

küzdelmét

legjobb

tyomkin,

Tíz nap,

és Új) bemutató

Sztrájk,

Régi.

rendező

képes

lett volna a valóság ily szörnyű
eltorzítására,
mint amilyen
a
valaha Que Viva Mexico cimet
viselő film jelenlegi változata.
A Vihar Mexikó fölött-et
nem
Eizenstein szerkesztette,
hanem
a hollywoodi'
"monta' zs-mesterek", ők pedig teljesen eltorzították a rendező eredeti elképzelését, amely szerint e film kigúnyolni s nem dicsőíteni kívánta Mexikó jelenlegi reakciós
korrnányzatá t.
Felhívunk
tót,

minden

hoglJ követelje

szavonását,
negatív jának
gyenek

mozilátogaa film

és Eizenstein

viszeredeti

helyreállítását.

Tóla, hogy

legyenek

műson'ól

a

Vihar

fölött-et.

Haladéktalanul
kozását

Sol

mazónak,

küldje
Lesser

Radio

City

kozását

el

tilta-

filmforgal-

City Bldg., New

címére.
küldje

Arthur

el

Mayer

tilta-

igazga-

Rialto

Theatre,

Times

New

YOTk City

címre.

Square,

a rábecsUlet-

sértés!

cári

ki
film

szovjet

tulajdonítani

határát

a

kénytelenek

levenni

York

"gumirágó"
mutassák

Te-

tiltakozásunk

UPTON

SINCLAIR-hez

Gratulálunk
önnek, aMammon
art
(A művészet
Mammonja)
szerzőj ének, aki e könyvében
leleplezi a magánprofitot
célzó
művészeti gengszterizmust,
amiért a Vihar Mexikó
fölött-ben
bemutatja
Eduárd
Tisszének,
Eizenstein operatőrjének
csodálatos képeit.
Eduard

Tissze fényképei

most is

csodálatosak!
Ei,zenstein
csak volt
Sinclair,

azonban

Ön, Upton

a "szocialista",

Eizenstein
vé tette
clair

elképzelése
csodálatos!

megölte

elképzelését,
szándékát.

Alapítványa,

semmi-

Az

ön Sin-

a

felesége

profit ja, az ön gazdag
zó társai

érdekében

vállalko-

...

Ön ismételten elmondta a világnak a könnyes-bús
históríát,
hogyan
igyekezett
feleségével
együtt rábírni Eizensteint, hogy
maga vágja és szerkessze meg
e filmjét. Márpedig ,az az igazság, és ezt ön is jól tudja:
önök

következtesen

tak

Eizenstentől

tőséget,

minden

lehe-

hogy a Que Viva

Mexi-

cót maga

forgalmazását

A Vihar Mexikó fölött forgalmazói, e.őzetes reklámhadjáratuk során, kHejezték azon jámbor reményüket, hogy filmjüket
méltányolni
fogja az általuk
"gumirágó"-nak
elnevezett mozí-közönség.

tónak,

hazudik!

Eizenstein

rendezőnek
galom

hogy

fölött

ahol

Követel-

le!

Haladéktalanul
Ezért

kapjon,

bemutatják.

megtagad-

vágja!

Legutóbb a H. W. L. Danahoz
intézett levelében azt a kijelentést tette, hogy ha Eizenstein
vágta volna a filmet, szörnyű
szemét lett volna. Ön van olyan
arcátlan és ostoba, hogy ezt a
Patyomkin
ésa
Tíz nap, mely
megrázta
a világot
alkotójáról
mondja el, és ezt azért tette,
mert félt, hogy ha Eizenstein
maga vágja a Que Viva Mexico-t, az nem hajt elég hasznot,
és ön talán nem lesz képe"
többé elárasztani
a világ közkönyvtárait
a könyveivel
(a
"Sinclair Alapítvány").
Igy hát fölfogadott egy "zsenit" Hollywoodból, hogy Eizenstein helyett az szerkessze meg
a filmet. Az eredmény ...
.Az eredmény unalmas, ócska,
kommersz, fasiszta képeslevelezőlap-film a Vihar
Mexikó
fölött -,
amelyet úgy igyekszik
elsózni a közönségnek, különösen az értelmiségieknek,
mínt
Eizenstein saját és hiteles Mexikó-interpretációját.
E hamis állításhoz Tissze képei szolgálnak
önnek bizonyítékul.
Ön kijelentette,
hogy a Vihar
Mexikó fölött szerkesztése "Eizenstein
elképzelésével
teljes
összhangban
történt".
Ön nagyon
hazugság,
hogy
l os "f
ték,

jól

tudja,

ön nagyon

jól

ez

tudja,

önök

még csak a "hivataorga t o'k"onyve t sem ki.ove-t
nem

hogy

Eizenstein

lódi
elképzeléséhez
t a k vo l na.
Hova

hogy

lett

va-

ragaszkod-

például

,a Tehuantepeckel
foglalkozó
epizód?
a bikaviadal-epizód?
a Soldadera (1910-es forradalom)-epizód?
a Halottak
Napjáról
készült
anyag?
az óriáskerekek
és koponyák
csodála tos képanyaga ?
az ősi maya temetési szertartás, amelyet Eizenstein a Yu117

tette: Eízencatan sivatagban teremtett új- kijelentéseket
já, s amelyet
feltehetőleg
a stein nem volt lojális a Szovfilm eredeti, hiteles prológujetunióhoz.
Eizenstein
még
sának szán t?
egyik filmjét se vágta maga.a peónok lázadása a MagueyEizenstein nem vette komolyan
epizód végén, amelyet ön oly a Que Viva Mexico-t. Még csak
kezdetlegesen
alkalmaz?
nem is kívánta maga szerkeszteni a filmjét.
a táncoló csontvázak, a peónok és a spanyol árkádok
Ön nagyon jól tudta, hogy e
anyaga?
vádak
mindegyike
szemenszeEizenstein próféciáj a a holnap
dett hazugság. Nagyon jól tudMexikójáról,
amelyen a mun- ja, hogy e hangzatos,
de tarkás és a peón uralkodik, s talmatlan
vádak egyetlen
szaahol a mayák leszármazottai
vát sem képes bizonyítani,
fediadalmaskodnak?
leségével
együtt
mégis
több
Mit csinált ezzel az anyaggal,
mint egy éve igyekszik
már
Upton Sinclair "elvtárs"?
Mí- Eizensteint
és barátait
megféért adta el a bikaviadal
részlemlíteni,
és azzal a fenyegeleteit a Ki.d from Spain (A spatéssel elhallgattatni,
hogy vádnyol srác) című filmhez?
jait
könyv
formájában
teszi
kőzzé. Úgy látszik,
ön mások
Hogyan állíthatja,
hogy a Vihar

Mexikó

felfogását

fölött

képviseli,

forgatókönyve
egész anyag
sát?

Eizenstein
mikor

megköveteli.
szerves

az ő
az

alkalmazá-

..leleplezését"
delmező

rendkívül

gazságnak

jöve-

véli!

A válasz azonban, hogy önnek se anyaga,
se "mersze"
nincs, hogy ilyen könyvet
írjon
Eizensteinről.
Ez
mese,
koholmány,
amellyel Eizenstein
barátait
próbálja
megrémíteni,
s ugyanakkor
ugyanezzel igyekszik fedezni a Que Viva Mexico
telj es ki belezését.

Ön nem
hajlandó
fölfedni
kártyáit. Nem hajlandó választ
adni egynémely
fontos kérdésre.Ehelyett
ön több alkalommal is utalt rá, hogy önnek és
Mrs. Sinclairnek
módjában
állna olyan "magán
természetű"
Pedig mégha lenne anyaga egy
(szexuális) vádat emelni Eízenilyen könyvhöz,
akkor se merné
stein ellen, amely mint mondja,
közzétenni!
aláásná
politikai
helyzetét
a
Szovjetunióban,
s 'hogy tulajMIÉRT?
donképpen
ez tartotta
vissza
Eizensteint a Que Viva Mexico
Mert
ön a Szovjetunióban
elvágásától.
adott könyveiből
él! Évek óta ez
Ön ezen kívül még az alábbi
az ön "élelmiszerjegye".
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Ön

kibelezett
kotást.

egy

nagy

Ön rászedte Szergej
Ön bolonddá
tette

műal-

Eizensteint.
a

mexikói

népet .
Amit

ön

filmjével

Eizenstein
művelt,

ugyanolyan
tázs,

mint

tólag

mindig

Mexikó-

az

pontosan

kapitalista

szabo-

amilyentől
annyira

ön

állí-

irtózott.

Ön arról a lojalitásról
beszél,
amellyel vállalkozótársainak
és
a film vagyonkezelőinek
(Mrs.
Upton Sinelaírnak
és fivérének,
Hunter Kimbroughnak)
tartozik.
És mi van azzal a lojalitással,
amivel a nagy szovjet művésznek tartozik, akit ön saját bevallása
szerint
(1931) annyira
csodál? Mi tette önt ily arcátlanná ?
A
válasz:
monja!

a

művészet

Mam-

P. S.: E levélolvasójához
Várjon, míg fülébe nem jut
Mr. és Mrs. Sinclair
könnyesbús története arról, hogyan vett
föl jelzálogkölcsönt
a házára
"Eizenstein
kedvéért",
hogyan
szenvedett
"mártíromságot"
Eizenstein miatt, meg a többi légbőlkapott
mese kettőjük
megpróbáltatás airól.
Akkor
pedig
kérjen hiteles felvilágosítást
az
ügyről az Eizenstein
Mexikófilmjének
Védelmére
Alakult
Nernzetközi
Bizottságtól.
Fifth
Avenue
545. 610 szoba. New
York City.
(FUm Culture

1970. 12. NewYork)
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Changing Position - Uncharnged Aimes (Miklós Almási)
Five years ago the Hungariari film was ralsed to the position
of being the principal in.tellectual forum of Hungariari social
life. Other centers came into being, following the general rise in
the educational level. It is up to new films to. preserve the cultural role secured earlier, even though circumstances have chariged.
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A commuting camera
New films from the Balázs Béla Studio. (István Lázár)
Social commitment a documentary and socíologícal attitude to.
reality dominate the studio of the young. The range of subjects
is wider than in previcus years .
A bitter Dionysian feast
Zabriskie Point (Zoltán Hegedűs)
The manipulative ap para tus
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indeed two kínds of film art; traditional film making, and the
new have undoubtedly
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Beyond the limits of the Horizont (Mikló.s Fogarassy)
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Will we go on whipping .xíaddy's rnovies"? (Robert Bán)
The one time revolutionary of the Freneh nouvelle vague, Truffaut
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A cenversation with Pál Zolnay (Marianne Ember)
Zolnay, who. made You were a prophet, my heart and Face relies
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11'1
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The Retoucher
Some of the documentary material of Pál Zolnay's film that was
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FILMKULTÚRA condúcted a survey amongst its readers, employing printed questionnaires. The overwhelming majority of
those who retúrned them are intellectual people between twenty and
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