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ELVEK ÉS TERVEK
Kondor István nyilatkozata

a magyar filmgyártás

Kondor István, a Filmművészeti Főosztály
vezetője és Bogács Antal, a főosztály munkatársa lehetőséget adott a Filmkultúra
számára, hogya filmgyártás átszervezése
után tájékoztatást kapjon a főosztály művészetpolitikai elképzeléseiről, a két újonnan alakult stúdióvállalat 1972. évi programjáról.
- Úgy tudjuk, ez a tájékoztatás
egy határozat végrehajtása is?

egyben

- Valóban. Az új helyzet, az átszervezés
új feladatokat jelent és új módszereket is
kíván. Ez - egye:bek között - azt is jelenti, hogy a két vállalattal együtt programot készítettünk. Ezek a programok amelyek 10-10 játékfilm elég pontos tematikai tervét, rendezőjének személyét,
forgatókönyvíróját
is megjelölik - már
októberben elkészültek, és ezt a minisztérium vezetői elé terjesztettük.
- A magyar filmgyártás tematikus
ramjának ilyen korai miniszteriális
hagyására volt-e már példa?

progjóvá-

- Nem. Ám éppen az átszervezés körül
kialakult helyzet, az egész folyamat elhúzódása, a művészi közvéleményben zajló
viták bizonytalanságot teremtettek. Mindez zavarta az alkotói felkészülést, az újon-

programjáról

nan létesített stúdióvállalatok műhelymun.kájának kialakulását. Ezért is indult némi késéssel a programok kidolgozása, de
úgy véljük, mindez csupán szándékainkkal, lehetőségeinkkel szembeni lemaradás.
Ténylegesen még nem volt rá példa, hogy
a stúdiók októberben ennyire megalapozott és változatos tematikai javaslattal jelentkezzenek.
Külön 'elismerésre méltó,
hogyastúdióvállalatok
vezetői előkészítő
munkájukban nem csupán a rendezői szándékokat vették figyelembe, hanem felhasználva az új szervezet lehetőségeit, a témarendelés inspiratív módszereivel is éltek.
Így került a programtervezetbe
néhány
kitűnő rendezőnk tervezett új filmje is.
- Miután az átszervezés elhúzódása ellenére ezek a programok így elkészültek:
a rniniszterhelyettesí
értekezlet elé terjesztettük jóváhagyásra. A támogató jóváhagyást me gkap tuk , amely egyben filmpolitikai elképzeléseink legfontosabb elvi
célkitűzéseit ds a határozat szintjére emelte. 'E határozat kötelességünkké tette azt
is, hogy mindezekről a kérdésekről adjunk tájékoztatást, necsak a két vállalat
vezetőjének, hanem a rendezőknek, sőt a
szélesebb szakmai és érdeklődő közvéleménynek is. Ebben az értelemben tehát
a Filmkultúra hasábjainennek
a kötelességünknek is eleget kívánunk tenni.
5

- Mielőtt a jóváhagyott
program és az
általános filmpolitikai
koncepció részleteiről esne szó, az átszervezés után kialakult
szervezeti, vezetési kérdésekről szeretnénk
tájékoztatást kapni, mert feltehetően - ez
interjú készítésének időpontjában legalábbis - még a szakmai közvélemény
jelentős része sem tudja, hogy tulajdonképpen
milyenek az új szervezeti keretek. Mi a
forgatókönyvek
elfogadásának
gyakorlati
módja? A kérdés annál jogosultabb, mert
míg korábban a két vállalat anyagi önállóságáról volt szó, addig most kiderült,
hogy a játékfilm gyártására szánt állami
pénzügyi keretek egy része változatlanul
a MO KÉP, a Hungarofilm, illetve a filmfőosztály kezében van, és a két stúdióvállalat pénze nem elégséges egy-egy játtékfilm legyártásához.
- Ezek az információk nem egészen pontosak. A két vállalat 40-40 millió forint
dotációval rendelkezik, hogy ebből - elvileg - egy évben tíz-tíz játékfilmet készítsenek. Ha ezt egyenlően elosztjuk, a
négy millió forint valóban nem elegendő
minden esetben 'egy film költségeire, s
valóban van bizonyos összeg - a korábbinál jóval kevesebb - a főosztály birtokában is. A stúdióvállalatok kérhetnek
hozzájárulást a Moképtől és a Hungarofilmtől is. Ez azonban nem dotáció! Egyegy intézmény általában nem adhat kevesebbet 700 ezer forintnál. Am ha egy stúdióvállalat nem kap hozzájárulást valamelyik rfilmjéhez, vagy nem is kér pénzt
- mint ahogyan erre már van is példa -,
akkor saját 40 milliójából
úgy gazdálkodhat, ahogyan akar. Adhat maga is öt vagy
akár tízmilliót, ha úgy látja, hogy érdemes arra a forgatókönyvre annyit áldozni, s ha bízik benne, hogya rfilm bevételei
megérik ezt a kockázatvállalást. Más film
esetében viszont a MOKÉP és a Hungarofilm is többet kockáztat, mint annak az
adott filmnek a költségvetési hiánya. Most
ugyanis nem kell majd filmenként elszámolni a költségekkel. az év végén kell
csak számot adni az elkészült filmekről
és a felhasznált összegekről. Ezért is kértünk éves programot, mert most, hogy
ezt jóváhagy ták, nálunk, a főosztályon,

,

nem lesz forgatókönyv; vita. Valóban csak
a vétójogot tartottuk meg meg kell
jegyezni, hogy ezzel a joggal korábban
sem igen kellett élrn -, s ha nem kell
vétót emelni, mi nem adunk tanácsot,
nem fogunk változtatásokat kérni, szereplők jellemén. helyzetek hatásain változtatni. A rendező és a vállalat dolga, hogyan készítik el a filmet; mi csak egy év
'elteltével szeretnénk számba venni, hogy
a célkitűzéseket
valóra váltották-e, s mit
milyen színvonalon oldottak meg a tervékből. Nagyon reméljük, hogy egy évig
nem kell 'foglalkoznunk programokkal és
tervekkel. Ez a nyugalom feltehetőleg az
alkotóműhelyek
számára is hasznos, sőt
elengedhetetlenül szükséges.
- Egy ilyen precíz terv valóban nyugalmat, sőt, ha úgy tetszik, folyamatos gyári
termelést biztosít. Mégis, kérdéses: éppen
ez az elég hosszú távra betáblázott filmgyártás nem akadályozza-e
a frissesége t,
az év közben "terven kívül" jelentkező
újdonságoknak
nem nehezíti-e meg túlságosan az útját, a filmgyártás
amúgy is
hosszú átfutással dolgozó gépezetét nem
merevíti-e meg túlságosan?
- A tervet nem tartjuk ennyire mereven
kötelezőnek. A húsz film tervéből 'egynéhány már a megvalósítás útján van, forgat ják; jónéhány kész, a stúdióvállalat
által elfogadott forgatókönyve van, ám
nem kevés olyan ötlet, olyan javaslat is
van a húsz között, amelyik közel sincs
ilyen befejezett állapotban. Ezért a terv
az év folyamán még minden bizonnyal
módosul, kiegészül. Néhány, forgatókönyvi
változatban kevesebbet ígérő téma helyébe az időközben elkészülő jobb, fontosabbforgatókönyv,
illetve film léphet.
Erre annál is inkább számítani lehet, mert
a tervből hiányzik néhány jelentős alkotóművész neve. Többségük 1971-ben készített filmet, vagy még dolgozik az évi
filmjén, következő munkájuk részletes elképzelése így csak később alakulhat ki.
A stúdióvezetők számítanak tevékenységükre, s elsősorban a mai, társadalmilag
fontos vállalkozásokat kívánják figyelembe venni. Alapelvünk. hogy a jobbnak ki
kell -szorítania a tervből a gyengébbet.

- A "társadalmilag fontos mai vállalkozások támogatásának"
gondolatával elérkeztünk a program koncepciójához.
Megítélésük szerint ez a kész program - és
a hozzáfűzött elvi megjegyzések
- menynyiben épít a magyar filmművészet
nem
nagyon régi keletű,de
annál .értékesebb
hagyományaira,
vagy pontosabban: az elmúlt évek eredményeire?
- Úgy véljük, hogy ez a program, ezek
az irányelvek hangsúlyozottan magukban
foglalják a magyar filmművészet kontinuitásának gondolatát. Filmművészetünknek elsősorban arra a progresszív folyamatára kívánunk építeni, amely a társadalmilag elkötelezett alkotások sorával hatott a nézőkre, elS'észközeondolkodásunkra, amely céliaiban a nézőket aktivitásra
óhaitotta késztetni. Természetesen, mint
mi.nden igazi kontinuitás, amely haladást,
fe ilődést Teltételez, egyben új vonásokat,
változásokat is jelent.
- MiA7őtt a pro aram és az iránvelvek UJ
vonác::airó7.be.<?;;;élnénk.talán ió lenne vontosabbas: tisztá'mi a kontinuitás' legfontosabb jellemzőit?
- Az éves program több történelmi témáiú
film tervét is tartalmazza. Altalában a húsz film közül minteay tíz a múltban. a közeli vagy a távoli múltban iátszódik. (Ezvebek között a Petőfi-évforduló
alkalmából kötelességünknek tartjuk, hogy
legalább egy filmet e témának szanteljünk.) Az-ért szerepelhetnek a tervben ilyen
viszonylag nagy számban a rnúltban játszódó témák, mert a hatvanas évek magyar
filmművészetének
egyik - talán a legfigyelemreméltóbb - eredménye az volt,
hozy úgy tudott a történelmi múltról beszélni, hogy ezzel a mai ember számára
volt képes izgalmas gondolatokat nyújtani. Talán nem túlzás azt állítani, hogy
a hatvanas években a magyar kultúrán
belül a filmművészet
vállalkozott
egy
nemzeti avantgarde-szerepre,
s 'ezzel történelmi hivatást teljesített.
S ezt csak
azért tehette, mert legjobb filmjeink sohasem csak a megidézett kor rögzítésére
vállalkoztak, hanem mindig igényt tartottak a ma emberével való gondolati kon-

frontációra is. A jövőben is szeretnénk,
ha ilyen jellegű történelmi filmek születnének. Ebben az értelemben tehát feltétlenül a kontinuitást kell vállalnunk.
-

A mai témákat illetően nem ez a helyzet?

- Az esetek nagy részében igen. Itt is
történtek érdekes és nem is sikertelen
kísérletek. Ám a frisseség, az aktualitás,
az új helyzetekre való gyors reagálás kicsit háttérbe szorította az esztétikai értékeket. Irányelveink nem teljesen új, de
most nagyonerőteljesen
hangsúlyozott vonása, hogyakorábbinál
még egyértelműbben, határozottabban
kívánjuk támogatni a mai tematikát. Mindenekelőtt azoknak az újra törekvő tendenciáknak a támogatásáról van szó, amelyek a: valóság
több írányú,
különböző műfajokban történő, szocialista szellemű ábrázolását tűzte
ki 'céljául, azt a közelitési módot szerétnénk támogatni, amelyben a közéleti elkötelezettség, a lényegi ellentmondások ábrázolására, feloldására törekvő alkotói szándék dominál. A miniszterhelyettesi
értekezlet határozata egyébként programunknak ezt a részét különösen fontosnak tartotta. Ez áll a határozatban:
,,'" arányaiban helyesen tartalmazza a szocializmus
belső átalakítását tükröző, azt formáló társadalmi, közéleti témákat."
- Az előbb szó szerint a "lényegi ellentmondások ábrázolásáról, azok feloldására
törekvő alkotó szándékról" esett szó. Nagyon fontos meghatározás
ez, amely talán eldöntheti
a mai Itematikájú művek
sorsát, hiszen ez azt jelenti, ha a tömör
fogalmazást feloldjuk, hogya program, az
elfogadott irányelvek a mai valóság konfliktu.sainak
analízisét várja el az alkotóktól, s azt a szocialista eszmeiségű törekvést, amely a konfliktusok
feloldására
törekszik.
Közismert
probléma azonban,
hogy éppen a legfrissebben jelentkező konfliktusok feloldásának módozatait előbb a
valóságban, a társadalom valódi mozgásterében kell megkeresni, s ezt a filmművészet sem ábrázolhat ja előbb, mintsem
a valóságban kimunkálhatók
e konfliktusok feloldásának módozatai. Hasonló probémával a _társadalomtudományok
kutatói7

nak is szembe kell nézniök. A párt tudománypolitikai
irányelvei
azonban ilyen
körülmények között is messzemenően támogatják a valóságot lanalizáló kutatásokat. Számíthat-e a filmművészet,
a valóság ilyen filmes analízise hasonló támogatásra?
- Feltétlenül. 'Mindenekelőtt a dokum entum-mürajokoan, különösen a Balázs Bélaés a Dokumentum-stúdióban,
ám a játékfilmgyártás:ban is. Itta konfliktusok feloldására való törekvést tartjuk lényeges
mozzanatnak, amely nem kizárólag a "mit
kell tenni" válaszát jelentheti, hanem a
szocialista társadalmi fejlődés eredményeinek olyan befogadását, amely a hősök
progresszív
Iranyú
cselekvéseiben
kap
megvalósulást. Tehát nem egyszerűen valaminek a tagadásáról, hanem a valamiért
folytatott tevékenységről van szó. S végül
azt is tudni kell, hogy a társadalomtudományok vagy a művészctek terület én végzett kutatás, valóság-analízis lényegesen
közelebb áll a politikához, következményeiben főként, mint mondjuk a modern
fizika vagy biológia tudományos problémái. Márpedig a politika primátusa ilyen
kérdésekben nem lehet vita tárgya a mi
számunkra sem, ugyanakkor
elismerjük
annak lehetőségét, hogy bizonyos esetekben a rnűvészet segíthet a politikának a
valóság új jelenségeinek felismerésében.
Eddig jobbára a kontinuitásról,
az
irányelvekben
mutatkozó
folyamatosság
jegyeiről volt szó. Mik azok a kérdések,
amelyekben
elsősorban változást szeretnének, milyen hangsúlyeltolódások,
vagy
egészen új csomópontok jelentkeznek
a
programban?
- Már szó volt a mai témák kapcsán néhány korábbi film ünk publicisztikus erényeiről, esztétikai gyengéiről, s arról, hogy
a frisseség, az aktualitás, az analizáló szándék mellett szerotnénk ezeknek a műveknek az esztétikai gazdagságát, mindenekelőtt hatékonyságát megnövelni. Úgy gondoljuk: a legsürgősebben éppen itt kellene előbbre lépni, ezeknek a filmeknek
mind elmélyültebben,
érzelemdúsabban,
esztétikai minöségükben
gazdagabban kell
8

jelentkezniök, hogy egyre szélesebb tömegekre tudjanak hatni. Legfőbb céljaink
között szerepel ugyanis, hogy a magyar
filmek iránt néhány éve mutatkozó érdeklődés-csökkenést megszüntessük.
Szomorú
tény, de tény - amelybe nem lehet belenyugodni -, hogy az elmúlt években a
magyar filmek iránti érdeklődés jóval nagyobb arányban csökkent, mint más országok hazánkban bemutatott filmjei iránt.
É'ppen a magyar film friss hagyományai,
legjobb értékei
és remélhetően
tovább
gazdagodó jövője érdekében nem fogadhatjuk el ezt a helyzetet. Ezért fokozottabban szeretnénk ügyelni arra, hogy valóban az új gondolatokat kifejező alkotások kapjanak támogatást, s ne az epigonizmus, a szakmai sznobizmus, az "elitművészetro törekvés" nyerjen védelmet.
Már a forgatókönyvek kialakításán ál figyelni kell arra, hogya legfontosabb társadalmi gondolatokat hordozó filmjeink
az eddigieknél szélesebb rétegeket nyerienek meg, minél több nézőt orientáljanak.
Ezért ezek a filmek nem mondhatnak loe
- a társadalom, de a művész számára is
fontos - közérthetőségről.
-,- Súlyos. kérdésekhez érkeztünk el, mert
a szakmai sznobizmus, az elit művészetre
törekvés mostanában sokat hangoztatott
vádját csak konkrét művek kapcsán le-'
hettie vitatni, mint ahogya közérthetőség
nagyon fontos fogalma is pontosabb meghatározást igényeIne. A vita kitérője helyett azonban azt kell megkérdezni:
az
elfogadott program mennyiben tükrözi ezeket - az elvileg vitathatatlanul helyes sokirányú célkitűzéseket?
- Elég talán példaképp említeni, hogy
már az új gyártási szizstéma szerin t az
egyik vállala t eLfogadott - sőt már a forgatáshoz is hozzákezdett - ,egy olyan filmet, amelynek semmiféle forgatókönyve
nincs, mert nem is lehet, tekintettel a
dokumentumanyagra,
amely ennek a játékfilmnekaz alapjait adja. Míg az el nem
készül, addig természetesen nem lehetett
forgatókönyvet
írni. Mind a két stúdió
tíz-tíz filmjének rendezői között talalkozunk egy-egy olyan névvel, akik eddig
még nem rendeztek játékfilmet.
Távlati-

lag is szeretnénk, ha a húsz filmből évenként kettő új, kezdő rendező bemutatkozása lenne. Még nagyobb fontosságot tulajdonítunk a mindig nehezebb második
film elkészítésének : ilyen másodfilmes nevekkel is találkozunk az elfogadott programban. Szeretnénk minden évben egykét olyan művészi kísérlettel próbálkozni,
amelyik tovább gazdagítja a magyar filmművészet nemzetközileg nagyra értékelt
sokszínűségét, stílusbeli, filmnyelvbeli változatosságát. {Ilyen kísérlet például a forgatókönyv nélkül indult produkció.)
- Rendkívül fontosnak tartjuk a vázolt
célkitűzések szempontjából azokat a műfaji arányokat, amelyek az elfogadott tervben olyan sokszínűen alakultak. A húsz
film ből előrelátha tólag ha t társadalmi, közéleti dráma lesz, hét szatíra, illetve szatirikus vígjáték, három történelmi dráma,
egy zenés vígjáték, egy bűnügyi történet,
egy kosztümös kalandfilm és egy kosztümös játék. Ezek a műfaji arányok is segíthetnek abban, hogya nézők visszatérjenek a magyar filmekhez.
- A legsúlyosabb problémák talán éppen
a széles közönségrétegeket
szolgáló, a szórakoztató
művekkel
kapcsolatosak,
hiszen a legigényesebb,
legértékesebb
magyar filmek nagyjából meghozzák az ezekben a műfajokban
várható nézőszámot.
Éppen a nagy látogatottságra számottartó
művek bukása okozhatta ezt a nagy viszszaesést?
- Pontosan így van. Eddig is történtek
kísérletek arra, :hogy igényes, ízlésformáló,
széles tömegekre hatni képes, könnyebb
szórakozást nyújtó magyar filmek készüljenek. Forgatókönyvi stádiumban ezek közül nem egy igazán nagy lehetőségekkel
kecsegtetett,
ám a megvalósult
filmek
többsége mélyen alatta maradt ezeknek a
lehetőségeknek. Márpedig nem mondhatunk le erről a filmtípusról. Vannak ugyan,
akik úgy vélik, hogy ilyen kevés filmet
gyártó országnak, mint mi vagyunk, nem
szabad az energiát szétíorgácsolní ; minden erővel az igényes, fontos, új művészi
törekvéseket reprezentáló alkotások gyártására kell törekedni, hiszerrezekhez vannak megfelelő adottságaink. AszórakQz-

tatás igényeit a filmbehozatallal,
tehát
külföldi produkciókkal kell kiegészíteni.
- Ezt az álláspontot nem fogadhatjuk el.
Elsősorban azért, mert a nézők pszichózisa, a filmeknek a közönségre gyakorolt
hatása szempontjából nincsenek ilyen merev határok. Már eddig is készültek olyan
igényes, jó művek, amelyek képesek voltak széles tömegeket szórakoztatni. Ám ha
általában lemondunk a könnyebb szórakoztatás kielégítésének jogos igényéről, akkor - s ez szilárd meggyőződésünk tovább szűkülne értékes filmjeink nézőtábora is. Végleg elszoktatnánk közönségünket a magyar filmektől, s ennek éppen
legjobb produkcióink látnák a legnagyobb
kárát, mert egy bizonyos közönségháttér
nélkül nincs igazi hatása a legigényesebb
produkcióknak
sem. Meg kell jegyezni,
hogy rendezőink zöme .például nincs tisztában, vagy alig gondol arra, hogy a mozik
nézőinek aránya Magyarországon úgy oszlik meg, hogy hetven százalékuk általában
vidéki és csak harminc százalékuk budapesti. Nekünk el kell hát ismernünk a közönség szórakozási igényeit. Természetesen nem "konzumigények" kiszolgálásáról
van szó - éppen ellenkezőleg: olyan törekvésről, amely. tudomásul veszi bizonyos funkcionális filmtípusok zenés
vígjáték, kosztümös, kalandos és más hasonló típusú művek létjogosultságát
azért is, hogy e művekkel intenzívebben
törekedhessünk
a mozinézők igényeinek
növelésére, ízléskultúrájának fejlesztésére.
Ki kell használni az e ,filmtípusokban . rejlő
lehetőségeket, s el kell érni, hogy e filmek jó szocialista életérzést sugározzanak.
Nem lehet elfogadni egy olyan koncepciót,
amely a mozikban a szórakoztatás t elsősorban nyugati filmekre bízná.
- Ezért határoztunk úgy, hogy megpróbálunk változásokat elérni a szórakoztatásra szánt műfajokban. Mindenekelőtt
rendkívül széles tematikai és műfaji változatosságot szeretnénk biztosítani már a
következő évben, az elfogadott program
alapján. Felsoroltuk a számszerű arányokat, és nagyon szerenesésnek
találj uk,
hogy a közéleti tematika feldolgozását igen
nagy számban szatírakban és szatirikus
vígjátékokban kísérhetjük nyomon. Bízunk

,

közlendőik elmondására ezt az utat nem
tartják járhatónak.
- A sikertelenség okai között szerepel
a fiatalok rutintalansága is. Ezek a műfajok ugyanis a szakma feltétlen biztos ismeretét igénylik. Vitathatatlan az is, hogy
nálunk nem alakultak ki igazi nemes víg- Elméletileg ez feltétlenül ,így van. Am játéki hagyományok. Amit a múltból öröaz elmúlt évek nem nagyon kedvező képe
költünk, az éppen bizonyos szintalattisáazt mutatta, hogy sok ilyen igényesen szó- got jelent.
rakoztatni kívánó vállalkozás megbukott.
- Mindezeken változtatni csak hosszabb
Mindenekelőtt
azért, mert nem tudott iga- távon és közös erőfeszítésekkel lehet. A
zán szórakoztatni, IS ezért a lehetséges gon- művészi közvélemény például sokat tehetdolati töltése is a semmibe veszett. Ha ne e műfajok nagyobb tekintélye, szaknem analizáljuk a sikertelenség okait, ne- mai elismertetése érdekében. Természetehezen képzelhető el a változás.
sen nekünk is sok tennivalónk van. Min- Természetesen sokat foglalkoztunk ezek- denekelőtt a nagyobb anyagi és hivatalos
kel a gondolato'kkal. S tapasztalataink sze- elismerés biztosítása, ha erre érdemes mű
születik ezekben a műfajokban,
A stúdiórint a sikertelenségnek
több tényezője
vállalatoknak
pedig
mindent
el
kell kövan. Mindenekelőtt - s bizonnyal ez a
legfontosabb - a magyar rfilmművészet vetniök a jobb dramaturgiai munka érdelegjelentősebb 'egyéniségei nem, vagy csak kében. Törekedniök kell arra, hogy több
igen ritkán vállalkoztak arra, hogy ilyen írót vonjanak be a munkába, mert megtípusú filmet készítsenek. Kétségtelen, ez győződésünk, hogy írók közreműködésére
szemlélet, vi1áglátás dolga is. Nem köve- - elsősorban a dialógusírásban - még
akkor is nagy szükség van, ha a rendezők
telhetünk vígjátékot attól a művésztől,
maguk írják a forgatókönyveket. Nagyon
akinek alapvető szemleleti beállítottsága,
fontosnak tartjuk a legjobb rendezői, írói,
mondjuk, drámai jellegű, Ha unszolásunkra
filmírói, dramaturgiai adottságok és lehemégis próbálkozik más műfajjal, rendszetőségek felhasználását, illetve felkutatás át.
rint megbukik. Ám abban, hogy legjelentősebb művészeink közül csak igen keve- Szeretnénk, ha kialakuina a stúdióvezetés,
sen vállalkoztak eddig ilyen típusú fil- a dramaturgiai tevékenység olyan kezdemekre, nyilván az is !közrejátszott, hogy ményező rendszere, amely nem csupán ela
a művészi közvélemény nem értékeli iga- fogad, hanem kulturális politikánkra,
zán ezeket a műfajokat. Aminek viszont magyar film eddigi eredményeire támaszaz a súlyos visszahatása, hogy a fiatalok, kodva, azt erősítve javasol és ösztönöz is.
sőt, a nem az élvonalhoz tartozó közép- Csak így alakulhat ki az az összetett, hanemzedék is, inkább csak kényszerből, ki- tékony és több színű alkotóműhelybeli
csit szégyellösen vállalja ezeket a műfa- munka, amely a szervezeti átalakításban.
jokat. Művészi rangjuk, tehetségük bizo- a stúd óvezetés önállóságában megkapta
felelősségtelj es lehetőségeit.
nyítására, a világgal való kapcsolataik,

abban, hogy e vállalkozások nem csupán
populáris lehetőségeiket használják ki, hanem művészi megformálásukban gondolatébresztő, ízlésfejlesztő funkciókat is betölthetnek. Az utóbbi igényt szolgálhatják
még a bűnügyi és kosztümös filmek is.

(Bernáth László)

FÓRUM

HOGYAN

LEHET A FILM HATÉKONY

Irók nyilatkoznak

FORMÁLÓERÖ?

az új magyar filmről (II.)

bolhózatok leg,vulgárisabbjában a félreértés, tévedés, személycsere. helyzetkomi"Hatékony formáló erő" a film ? Igen, per- kumhalmazokat hatványra emeli.
A művészet nem, pontosabban nemcsak
sze. De hatásfokát, nevezetesen társada- tartalom. Ennek egyik bizonyítéka, hogy
lomformáló erejét - sajnos/szerencséregyakran túlbecsülik.
az igazán irodalmi mű tartalmi kivonatáA művészetben a hatékonyság eszköze a ból - sőt még a szó szerinti, ám rossz
közlés. A hatékonyság mértékét a közlés fordításából is - elillan az esszencia. A
újdonsága, valóságértéke.
intenzitása és e filmnél, melynek képi anyaga, tehát legtényezők egymásrahatásának
aránya adja. fontosabb része, érintetlen marad, ez a
veszély más formában jelentkezik. Az iroAm, nem ritkán, az ügyesen manipulált
dalmi anyagok feldolgozásánál. (Ne beszélmegtévesztés is hatékony.
Közlés alatt nem lehet egyszerűen a jünk most olyan rendezőről, aki mestersétudásanyag átadását, valóságértékek alatt ge elemeivel sincs tisztában, és vizuális
téziseket érteni, hiszen a művészet valódi átültetésre alig alkalmas irodalmat próbál
filmre vinni.) J ó és alkalmas irodalmi mű
hatástere ott kezdődik, ahová a legtanuléppoly gyakori,
ságosabb tudományos vagy politikai mű, gyenge transzponálása
mint az irodalomban a gyenge fordítás,
vagy agitáció se tud elhatolni. Ez a hatástér ott van, ahol a művészet lénye és lé- vagy mint a sivár Shakespeare-előadás,
vagy mint egy zeneszerző rnűvére készült
nyege a közlés, annak újszerűsége, intenzitása formál és invokál, és nemcsak az vézna balett. Am az igazság kedvéért azt
is meg kell mondani, hogy néha vannak
egyszerinél, de a statisztikai sokszorosnál
is több és mégis egyedi. Több valóságot, filmek, melyek jelentősebb művek lettek,
a valóságnál többet fogad magába és su- mint az a szöveg, amelyet a film alkotója
gároz magából. Például úgy, mint a Don kiindulási pontnak választott. Az ideális,
Quijote. Vagy mint az "Über allen Gip- de ritka eset az volna, ha a rendezők mafeln." De nemcsak a legnagyobbakban ta- guk írnák a forgatókönyvet - persze ha
'
láljuk ezt meg, hanem ez ebben az Ingmar Bergmanok volnának.
A film és a televízió (itt az egyszerűség
összefüggésben szinte már blaszfémiának
kedvéért összesít jük) több emberhez jut
hangzik - egy-egy (rnost újra felkapott)
el, mint valamennyi más művészet együttFeydeau-bohózatban is, a Feydeau bulvárLengyel József
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véve. De - így mondják és így is látszik
- a pillanatnyi, nagy extenzitású effektus hamarabb eloszlik, mint az írott szó,
vagy például az építészet évezredekig, évszázadokig tartó hatása. Ez igaz is, meg
nem is. A szétporló
anyag is megmarad
és az idők végéig létünk felett lebeg, akár
a levegőben eloszló ózon, vagy a gyilkos
szennyeződés. Mégakkor
is hat, amikor
már inponderabilis.
De ha a "hatékony formáló erőtől" gyors
és intenzív társadalmi változásokat várunk, bizonyára tévedünk. Nemcsak a lepergetett és 'eltűnt filmek, de az állandóan
és hosszú idő óta ható művészeti erők
tektonikus működését
se szabad - a megszorításokat elhagyva - túlértékelni. Csak
egyetlen példa: az olasz emberek minden
nap az építészet, szobrászat, festészet világcsodái közt járnak, ha máskor nem, rnunkába menet-jövet, és ezek közt a csodák
között élt már a zükapjuk is. De nézzük
csak meg a legtöbbjének a lakását, a
mütyürjeit. Mintha rájuk semmi hatása
se lett volna a körülöttük tenyésző szépségnek.
Ez a látszat, de feltehető, sőt valószínű,
hogy mégis tévedünk. Hátha nem a nipp-

jeiben érződik a hatás? Hanem a viselkedésében, emberi méltóságában, ritmusérzékében, nyelvének
szépségében,
más
anyagba transzfiguráltan
manifesztálódik
él. nagy művészet hatása, és az a sok szép,
amit már születése előtt is, évezredek óta
belélegzett, és művészeiben kilehelt. Így
valahogy hatékony formáló erő a művészet és nevezetesen a film.
Ismétlem: aki a hatékony formáló erőt
valami lineáris összefüggésként értelmezi,
az a logikai linearitás furcsa, labirintusába
tévedhet. Szörnyű és hitvány korokban is
lehettek és voltak nagy művészek. Persze
nem úgy, hogya társadalmi helyzet emelte fel őket (például csak József Attilát
és Bartókot említ em), hanem úgy, hogy
az ellenállás, az ellentmondás, a gyötrelem vitte őket a legnagyobb magaslatra.
"Trotz alledem!" . .. a jelen tagadása és
a remény!
Mert a rnűvészet úgy hatékony formáló
erő, ihogy a múltat is jelennek látja, a jelent is már múltnak, a jövőt már jelennek - és hamis optimizmusokkal szakítva, kínlódva, túlerő ellenében, sokszor reményeveszetten
igyekszik megőrizni a
reményt.

Mándy Iván
A "régi idők" mozijának ismerőjét kérdezem a filmről.
- Gyerekkorom mozijára gondolt. Igen,
azóta is elég gyakran járok moziba.
Sokat változott

a "régi idők mozija"?

- Erre most nehezen tudnék felelni, hiszen ami oly döntő volt, a gyerekkor
varázsa, az elmúlt. És talán a mozik
egyéni hangulata is megváltozott. Most
valóban magukra a mozikra gondolok és
nem a filmekre.
Dehát változott
rek életében?

a mozi szerepe

az embe-

- Nem, nem hiszem, hogy változott volna. Most is álmokat keresnek a moziban,
hogy mennyire találják meg, az más kér12

dés, sőt lényegében a saját álmaikat hurcolják oda.
Azóta milyen

filmeket

szeret?

- Gyerekkorom mozija után hasonlóan
nagy élményt a háborút követő olasz filmek
hoztak. Ha nagyon meg akarjuk határozni,
nevezzük neorealistáknak. Sica, Rosi, Visconti filmjei. Az utca költészete volt az,
ami ezekben a filmekben megragadott, az
őszinte, valódi arcok.
A kortárs filmművészet
tait szereti?
-

milyen

irányza-

Ki nem állhatom az irányzat kifejezést.

Elnézést,
de üres kategorizálásnak érzem.
Akiiket szeretek, a lengyelek, a csehek,

Wajda az Artatlan varázslók-ban,
a Minden eladó-ban és főleg a Húszévesek sze-

relme epizódjában,
Forman és Menzel
filmjei a hétköznapok világáról, kopott
falak, udvarok varázsa, a szorongató rémületek kegyetlenségével,
és olykor az
álomvilág is teljesen benne van ezekben
a filmekben. Nagyon szeretem Fellinit ...

- Persze. Tudniillik mindig és mánikusan
novellaka t írok.

A Júlia és a szellemek

Mi a véleménye

Fellinijét?

úgy tudja, mi a filrnszerú

mar mindenki
stílus.
Szívesen

ír filmet?

a magyar

filmről?

- Inkább a 8 és fél gyerekkorára emlékező Fellinijét, az álmaival bajlódó Fellinit, az Országút-at. Nagyszerű Olmi Allásában a hivatali dzsungelben lézengő fiú.
A franciák közül Truffaut Négyszáz csapás-a. Godard-on, úgy vélem, elhatalmasodott a harsány zsurnalizmus, ki nem állhatom. Tati borús humora, és hogy ismeri a tárgyak magáramaradt
szomorúságát! - amit láttam tőle, az igen közel
állt hozzám. Bámulatosan mértéktartó.

- Nehéz így kapásból válaszolni, annyit
talán elmondanék : a magyar film teljesen új arcot kapott a Szegénylegényektől kezdődően. Nyersebb, őszintébb, igazabb lett. Valami olyan valódiságot kapott, amit addig nem láttam, igaz, addig
elég gyászos képet mutatott. Ennek a változásnak a gyökereit nem az én feladatom
megmutatni; nem mint kritikus, hanem
min t néző beszélek.

És Bergman?

- Ez olyan, mintha egy futballcsapatról
beszé' nénk. Szóval vannak rendezőink,
akik hitelesek, mert belső világukat ábrázolják - egyáltalán van belső világuk -,
és észreveszik, mi van körülöttük. Szabó
István, Gaál, Elek Judit, ők valóban ismernek embereket, szobákat, viszonylatokat.

- Hogyne. Az a szálladafolyosó a kisfiúval a Csend-ben, az öreg portás meg a
színészek.
Egyenrangúnak
lommal?

tartja

- Magától értetődően.
ről beszélni.

a filmet

az iroda-

Nevetséges

is er-

Csupán

Tud olyat a film, amit az irodalom

nem?

- Csak olyat tud. Egyébként értelmetlennek tartok minden ilyen összehasonlítást, hiszen végül is a fiatal Balázs Béla
Stúdiósok, akiket nagyon szeretek, novellákat írnak filmen.
Hatott a film az írásaira?
Alapvetően. Jobban hatott, mint az
irodalom. A filmtől tanultam a sűrített
és tömény kifejezést, és azt, hogy nem
kell mindent végigírni. Roppant fontos
lehet 'egy odavetett tárgy, akár egy ing,
amelyből kibúj tak, és most ájultan széttárt karokkal hever a széken.
Vajon miért
filmszerű?

mondják

Mi a magyar

azt, hogy a stílusa

- Mert sejtelmük sincs róla, hogy mia
filmszerű, és milyen az én stílusom. Rendben van, 'ezt egy kicsit egyenesből kentem
oda, de higgye el, nagyon bosszant, hogy

film erőssége?

néhány

nevet

említett

...

- Persze mondhatnék még néhány rendezőt, például Bán Róbert éppen az én
szobáim hangulatát adta vissza. Egyébként
néhány név elég. Az irodalomban sincsenek olyan sokan.
.
A pszichológiai ábrázolást, a hangulatteremtést én éppen a magyar film gyengéjének tartom.
Az igazság az, hogy tulajdonképpen
SEmmiféle kifogásnak nincs helye pillanatnyilag, amikor a magyar film színvonalát, szakmai világsikereit olyan rettenetesen szégyenlak. Az én agyamat egyenesen elönti a vér, ha azokra a vicclapszerű támadásokra gondolok, amelyek a
magyar filmeket sorozatosan érik.
Mi a véleménye
filmről?

az úgynevezett

szerzői

Chaplin szerzői filmjeit szer-etem a
legjobban. Chaplin óta naivitás arról beszélni, mintha a szerzőiftilm mostanában
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bukkant volna fel. Sajnos vannak néhányan, akik azt hiszik, akkor válnak
igazán szerzőkké, ha ők írják a forgatókönyvet, miután a filmírás a világ legkönnyebb dolga. Igy azután a lompos szöveg magát a filmet is megrontja.
Az
életből 'ellesett párbeszédet vészesen őszszetévesztik
azzal
az
életszerűséggel,
amelynek az írásban kell jelentkeznie. Néha úgy érzem, hogy önfeledt örömmel
lesnek el utcai párbeszédeket, csak éppen
sejtelmük sincs róla, hogy hogyan és hová
kell elhelyezni. Hiába, ezt az apróságo t
Hemmingway vagy Nagy Lajos jobban
értette.
Az
mis
tak
mi

elmúlt években a magyar filmek hatörténelmi, nemzeti illúziókat oszlatszét, szembenéztek
nem egy történeligazsággal.

- Én mindig azt szeretem, ha egy pasas
megy az utcán, és esik az eső, és közben

elvész 'egy illúzió, eltűnnek az illúziók,
a történelmi illúziók is persze. De mindig
egy valakin belül. A sikerült film mindig
egy ember személyes csodája. Nagyon jó
dolog, hogy végre az ügyes fiúk korszaka
lejárt, akik két mozdulattal roppant sokat
tudnak kifejezni, de ez a két mozdulat
nem az ő mozdulatuk. Aggaszt, hogy a
magyar film egy bizonyos vonulata vezércikk-ízt kapott, és szólamszerű lett.
A kritikát

elfogultnak

tartja?

- Nem eléggé. Soha nem lehet eléggé
tisztelni egy kritikust, ha annak belső elfogult szenvedélye van, és ugyanakkor a
néző naivitásából is megőriz valamit. Az
persze leverő, amikor a kritikus "utat
mutat".
Mit vár a magyar
-Ülök
a moziban
vetítenek.

filmtől?
és várom,

hogy mit

(Ember Marianne)

Orbán Ottó
Mit jelent Önnek a magyar film?
Válaszom kiábrándítóan egyszerű. Semmit. Lgy semmit.
Nem merül föl bennem a kérdés, hogy
mit je1entek a magam számára. Lakom
magamban, működésem
terepe vagyok.
Mondjam azt, hogy igen emlékezetes terepe?
A hatvanas évek ,elején "Költő a lavórban" címmel megjelent -egy nevezetes cikk
az irodalmi hetilapban. A cikk címszereplője, a tehetséges költő - a bennfentesek
tudták: Csoóri - mérsékelt tehetségű hódolói körében üldögélve épp arra készült,
hogy megszédüljön az álnok dicsérettől
és emberi-költői mivoltában romba dőljön.
Nem a jövőbelátás nehézségeire szeretném itt fölhívni a figyelmet, hanem az
arány tévesztés szédítő voltára. A slepp,
az álnok hódolók között ott ül Jancsó és
Kósa, Hernádi és Mészöly, hogy csak azokat említsem név szerint, akiknek munkassága szorosan kapcsolódik a filmhez. A
társaság persze nemcsak belőlük áll. Az
asztal körül költők, festők, gyakorló és
majdani regény-, tanulmány- és dráma14

írók. És átható, üde hangzavar. A vita a
gorombaságig őszinte és meghatóan SZ'2rény. Mi a film, a költészet, a regény, az
ember, a sors? - ezek a tárgyai. Jancsó
az Oldás és Kötés groteszk csoportképeiben nem a kávéházi barátait vitte filmre,
hanem a közeget, amiben mozgott, amit
formált és ami őt is formálta. Mondhatnám egy társadalmi tünemény t.
Nem nemzedékváltásra szervezkedő rnűvészekről van itt szó,egyáltalán
semmiféle
szervezkedésről,
érdekközösségről.
Ahány társalgó, annyi életút, meghatározottság, vérmérséklet,
művészetszemléloet.
Az asztal körül borzalom elgondolni
is! - egymást okít ja város és falu, bencésgimnáziurn
és Lenin-intézet.
Valami
mégis közösségé avatja az alkalmi gyülekezetet. Valami, amit talám úgy fogalmazha tnánk, hogy a résztvevők először élik
át a hazai szocializmust, az Európa közepén való létezést gondolkodásbeli, "értelmiségi" problémaként. Hála ennek-annak,
tény, hogy élünk. Tény, hogy itt élünk.
Miből következik mindez? Mi következik
mindebből ? Innen már csak egy lépés a

"hogyan éljünk?", a társadalmi elkötelezettség.
Ennek a hatvanas évek elején végbement, rejtett voltában is szembeötlő folyamatnak tudomásul nem vétele máig
ható félreértések
forrása. Egy közülük:
a Jancsóról szóló,
bőséges irodalomban
aránytalanul több szó esik Godard-ról és
a westernről, rnint arról a közegről, amelyben az induló rendező mozgott és érdeklődött.
Tehetségének
rendkívüli
volta szinte
eleve arra rendelte Jancsót, hogy rövidítésekre hajlamos, köznapi gondolkodásunk
megtegye jelképnek. A lényegbe vágó eszmefuttatásokat azonban ritkán írják neonbetükkel. A mai magyar film nem Jancsó
filmj e. De nem is Fábrié, Kovácsé, Gaálé,
Sáráé,
Kosáé, Kardosé, Makké...
- kiki tetszése szerint bővítheti a névsort.
Nem stílusjegyekről van itt szó, rendezői
koreográfiáról, csupasz hölgyekről, szívig
ható tájképekről. Filmjeink javát művészetté a sorsunkra kérdezés teszi. Ami
nem pusztán film-ügy, még művészi értelemben sem. A film "váratlan" feltörését
megelőzte az a robbanás, mely alapjaiban
rázta meg az ötvenes évek második felének magyar költészetét. mai környezete
pedig a megelevenedő társadalmtudomány,
a mind folyamatosabb teljesítményre képes próza és - ki hinné? - dráma. Egy
történelem-átszitálta
közösség lassú és korántsem kínok nélküli "értelmiségivé" válásáról van tehát szó, közös gondolkodásunkról, melynek a film csak egyik, látványos terepe. Értelme, kockázata abból
adódik, amiből egész létezésünké. Részt
venni a század kalandfilmjének nagy verekedésében,
ahol Eszme és Hétköznap

profi-módra
gyötri egymást, ha veszélyes
is, csábítóan izgalmas.
E megvilágításban
szánalmasan fest a
Közönségfilm Kereszteshada, melynek élén
a Látvány Színességében Elkötelezett Rendező tartja magasra a Nézőszám-Lobogót.
A film, ha benne képzelet és ipar elegyedik is, ha fesztiválozó szenvedélye ifjúkori szertelenségről és újgazdag voltáról
árulkodik is, lényegét tekintve művészet,
melyre érvényes minden művészetek alapszabálya, hogya mű, melyből kispórolják
a hús-vér világot, becézzék bár közönségversnek, közönség-szobornak, közöriség-bárminek, egyszerű és 'becsületes nevén: bóvli.
Végül is nem kisebb kérdésről van itt
szó, mint arról, hogy lehet-e korunk nyugodtnak éppen nem mondhatókörülményei között egy kis ország lakójaként éLni,
dolgozni, a világ kérdéseire érvényes feleletet adni? A filmet puszta szórakoztatásnál többre tartó rendezőt, mint rninden
feladatát becsülettel ellátni kívánó művészt és közembert, az a meggyőződés élteti, hogy lehet. E meggyőződés erkölcsi
értéke nyilvánvaló. Társadalmi indíttatása,
elkötelezettsége, haszna nem kevésbé. Kivált, ha nem tévedünk a művészet ingoványos területére, ahol műelernzés képében sanda becsvágy és ódon ízlés is kerülgeti a tényeket. Tény, hogy a taps kellemes füldugasz, de a művészet tétje nagyobb. Egy olyari országban, melynek legfőbb ásványi kincse az intelligenciája, a
gondolkodás közösségivé tétele létkérdés,
ezt számításba kell vennie annak, aki a
kameramozgást és a rendezői modort tartva a filmkészítés lényegének, hajlamos
kortársi filmjeinik javát az arisztokratikus
művészkedés bűnében elmarasztaini.

Pilinszky János
A kérdés sokféleképpen érthető. Egy bizonyos: nem kívánok rá globális, történeti választ adni.
A magyar film csúcsának - legalábbis
korlátozott ismereteim birtokában - Huszárik Zoltán Elégiá-ját és Jancsó Miklós
filmjeit tartom.
Mi sikerült Jancsónak? Egy athoszi szer-

zetessel beszélgettem erről. "A magyarok
több rnint ezer esztendeje kiszakadtak
Ázsia kultúráj ából. Azóta Ázsia továbbfejlődött, de Magyarország (a kereszténység húmusza alatt is) mintegy rezervátuma, múzeuma maradt annak, ami színben, mozgásban, formában, emberi gesztusokban, tempó- és arányérzékben
ezer
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esztendővel ezelőtt élt-volt Ázsiában. Ez
az "élő-múzeum" sok magyar művészt izgatott, de túlontúl anekdotikus modorban
tolmácsolták, s álláképekben
próbálták
közvetíteni az amúgy is szürkét és csaknem mozdulatlant. Jancsónak a kerék egyszerűségével sikerült megtalálnia hazája
és a "fürge, nyughatatlan" szellemű nyugati világ felé is azt a tolmács-nyelvet,
ami dinamikusan közvetíti e "mozdulatlan szürikét", anélkül, hogy mozdulatlan
monotóniáját elárulná. Ellenkezőleg. Míg
azelőtt a vízfestményre lágyított anekdotikusan lusta 'előadásmód valójában saját
belső természetét is csenben hagyta, és elvétette, addig Jancsó tolmács-nyelve bizonyos minden valódi alkotóerőre jellemző "kívülállással" - először realizálta
önmaga, önmaguk és a világ számára egy
elvesztett kultúra minden erényét, veszé-

lyét, tempóját, színét, halálát és befejezhetetlenségét, visszajáró aktualitását. Magyarán: nemcsak megfejtette, de mindenki
számára érthetővé tett egy írást, s annak
jelentését. Egy mozdulatlan írás mozgalmas tartalmát."
Ehhez az okfejtéshez nincs sok hozzáfűznivalóm. Amit viszont Huszárikról elmondanék, szememben már a következő
lépés volna, a következő nemzedék lehetősége és föladata Jancsó "alapvetése" után.
Azt, amit Jancsó meg talált, elég tudni
ezentúl. Különös: az irodalomban is, nemcsak az, amit leírok, de az is, amit "csak"
tudok és gondolok - a papírori marad.
A magyar film új nemzedékének Jancsó
kopernikuszi-éordulata
után (a magam részéről) a minél nagyobb rugalmasságra,
a találás-elvesztés-találásl"mozarti
könynyedségére" hívnám föl a figyelniét.

MIHAIL

ROMM

EMLÉKEZETE

" ... Végzett munkámat
úgy értékelem,
zást kipróbált, míg végül megállapodott
mint egy lépést az olyan művészet felé, afilmnél. Előblb forgatókönyveket írt. Elamelyért ma élni és dolgozni érdemes. Ha ső rendezése a Gömböc; évekkel a hancsak tíz évvel fiatalabb volnék, alighanem
gosfilm megszületése után - némafilm.
több optimizmussal szemlelném jövőmet,
A mozik átállása lassan ment, a vidéki
de abban még most is bízom, hogy háromnémamozikat is el kellett látni filmmel.
négy lépést még 'ezután is sikerül meg- A szükség, a kényszerhelyzet arra késztette
tennem. Mert pusztán azért, hogy ügye- Rommot, hogy az adott körülmények kösen megcsinált filmeket készítsen az em- zott, azok ellenére kísérletezzen mégis vaber, amelyekben a színészek illedelmesen
lami újjal, olyasféleképpen rejtse el muneljátsszák szerepüket. ahol a muzsika ak- kájában kedves dallamát, mint Karinthy
kor szólal meg, arnikor elő van írva, ame- Cirkuszának kisfiúja.
lyekben valami szelid problémának is csak
Második filmjét megbízásból készítette.
::t látszata van jelen, és amelyek pusztán
Ő maga rnesélte el, hogy hivatták, tudoarra jók, hogy másfél órán át unatkozás
mására hozták: láttak egy ilyen és ilyen
nélkül a mozi:ban tartsák a nézőt - nem, amerrkai filmet, határozat született, hogy
ilyen filmekért sem élni, sem dolgozni
egy hasonlót kell csinálni, de egy kicsit
nem érdemes."
jobbat, az amerikai filmen sivatagban harMegtette-e, megtehette-e Mihaíl Romm colnak katonák, és rnind odavész, az ő
nt a három-négy lépést, amelyben csak- filmjében is sivatagban küzdjenek a vönem tíz esztendeje tartott előadásában bí- rösök, de ne mind vesszen oda. Forgatás
zott, művészi újrakezdésekor, az Egy év közben kétszer is leállították a rnunkát,
kilenc napja után, fölmérve addigi útját,
de Romm dolgozott, s így készült el élete
s előretekin tve ? Érdemes volt-e élnie, két fő művének egyike, a Sivatagi tizendolgoznia?
hármak.
Filmjei 'fölött ő maga mondott kemény
Nem túlzás-e, elfogultság, gőg azt monítéletet. Vissza-visszatért korábbi munkáidani, hogy csaknem húsz filmje közül
hoz, keserű anekdotákat mondott el, írt csupán kettő élete fő műve ? Hiszen a filmle keletkezésükről. "Lfjú éveimben peches tőrténetek többet is emlegetnek. Két Lefickó voltam" -, így kezdte önarcképét.
nin-filmjét például, amelyek megalapozSzebrásznak készült, megannyi foglalkoták karrierjét, s amelyek a Lenin-filmek
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sorát inditották el a szovjet filmművészetben. Rommnak ezekkel a filmekkel
kapcsolatban is volt emlékezni valója,
másfél évtizeddel ezelőtt átvágta mindkét
lilmet (s följegyezte, hogy akkor az adminisztrátor, aki a vágáskor közreműködött, erősködött: a ki vágott részeket meg
kell őrizni). A hibák, amelyeket Rommnak
korrigálnia kellett, nem az ő .hibái voltak,
bár beleépítette ezeket filmj eibe; de közben egy-egy maradandó értékre is helyet
szorított, alkalmat le1t, így például Lenin
emberi vonásainak hangsúlyozására.
Az Ábránd-ról, és A 217-es deportáltról egy ízben így írt: "Ezt a két filmet
minden körülmények között a saját jaimnak tekintem, olyan d'ilmeknek, amelyekre
szükségem volt. Azt rnondtam el 'bennük,
amit el akartam mondani". Máskor azonban korszerű igényeit fölvázolva. világossá tette, hogy mínden korábbi filmjén így. vagy úgy - túl akart lépni, tovább
akart lépni. Sajátjának vallott e két műve
után sikerről sikerre vallott kudarcot, míg
aztán mindent felülvizsgált. s ihat évig
hallgatott. Önként. "Nem könnyű olyan
erősnek lenni, hogy új hangon szólaljunk
meg" - mondta egy alkalommal, s máskor: "Nekem is lkeményen meg kellett
vívnom harcomat önmagammal.
Először
is szembe kellett néznem saját múltammal,
fel kellett mérnem eddigi utamat, s aztán
el kellett határoznom magam valamire.
Szinte újra kellett kezdenem az életet.
Nem könnyű dolog ez. Nálam hosszú éveket vett igénybe rendezői munkám belső
á tértékelése."

Újra kezdte. Megrázó, ahogyan - több
ízben is - maga elemzi, maga bírálja
újrakezdő filmjét, az Egy év kilenc napjá-t. Tökéletesen tudja, látja, mi volt filmjében az új, mi sikerült kevésbé, miben
rekedt meg régi megoldásoknál.
Akkor
már tisztábba n látta, tudva tudta, hogya
film feladata az emberek meggondolkoztatása. "A művészet feladata az, hogy a
mai embereket felkészítse a holnapra" írta. - "A mi feladatunk: gondolkozásra
bírni az embereket." Töprengő filmnek nevezte az Egy év kilenc napjá-t; nem csupán
azért, mert szereplői ezt teszik, hanem rnert
a nézőt is erre késztetik. "Ma már. .. oly
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mélyen és alaposan lehet beszélgetni a
nézökkel minden közérdekű
kérdésről,
ahogy arról a tagnap filmművészetének
még sejtelme sem volt. .. Kezd már halmozódni a nézővel való párbeszéd új módszereinek tapasztalata...
hogy gondolkozásra, önálló megf'igyelésre, a film befogadásának alkotó módszereire késztessük a
nézőt."
A meggondolkoztatásról
.szólt akkor is,
arnikor Hétköznapi fasizmus című filmjének bemutatójakor hazánkban járt. Ez élete másik fő műve. Dokumentumfilm? Több
annál. Vallomás. Költemény. Nála mélyebben és alaposabban senki nem elemezte
:1 fasizmust. S Romm még ennél is többet
tett, ő azokat az emberi gyöngéket és hibákat, korunk emberének öröklőtt és szerzett jellemhibáit elemezte és tárta föl, amelyek a fasizmus táptalaját alkották, s amelyek mindenféle társadalmi-történelmi
tévelygést, antihumanitást
lehetövé temetnek. Brecht fölkiáltott: "Még termékeny
az öl, honnan kijött", Romm művészi vizsgálódással fölmutatta ezeket a termékeny
erkölcsi, jellembeli, emberi forrásokat.
A korszerű filmművészetről az új dramaturgiáról szólva Romm gyakran és meggondolkoztatóan fejtegette, mi legyen új,
újszerű a művészebben,a
filmművészetben. Sem "festői", sem "irodalmi" filmet
nem kedvelt, a kifejezésnek, a nézővel
folytatott párbeszédnek új, közvetlen módját hirdette. "Kérdezzenek meg csak valakit egy-egy új film felől" - írta. - "A nézők rendszerint nem azt mesélik el, hogy
milyen érdekes, különös
emberekkel ismerkedtek meg, hanem röviden elmondják: mi történik a filmen. Pedig nem ez
a legfontosabb." A legfontosabbat kereste,
vagyis azt, hogy "töprengő filmje" töprengésre, együtt-gondolkozásra,
s ennek
következtében önálló cselekvésre késztesse nézőit, akiket Romm többé nem tekintett kielégítendő idegen tömegnek, hanem
egyenrangú társaknak - ami a szecialista
művészet kulcskérdése.
A vívódva, önmaga műveit és korát
egyaránt keményen bírálva, őszintén és
nyíltan keresett, megtalált, maga elé tűzött és fennen hirdetett cél felé Romm
az Egy év kilenc napjá-val tette meg az

első lépést, s akkor azt remélte, háromnégy lépést még megtehet. Ha filmekben
rnérjük a lépéseit, keveset alkotott azóta.
De Romm öröksége nem csupán az a
csaknem húsz film, amelyet csinált, örökségeaz is, amit ezekről, önmagáról s koráról mondott. Romm ereje az, hogy mindig meg tudott újulni, de a megújul-ás Ieltétele az őszinte szembenézés önmagunkkal, régi valónkkal, korábbi cselekedeteinkkel. Világos mérlege annak, mit tettünk, mit tehettünk volna, s mit nem tehettünk meg.
Mihail Romméletét és műveit egyaránt
sokra, igen-igen magasra értékeli a világ.
Emlékezetének tartozunk azzal, hogy az ő példáját követve nemcsak azL
vesszük szemügyre, nemcsatk abból tanulunk, amit tett, nemcsak elkészült műveit
látjuk magunk előtt, hanem azokat is,

amivé ezek lehettek volna, s azokat, amelyeket nem készített el, de amelyek benne
rejtöznek öszínte vallomásaiban, töprengő
elmélkedéseiben,
vívódásaiban.
"Amikor
a filmnél pályafutásomat megkezdtem, azt
hittem, mindent meg tudokcsinálni.
Most
már világosan látom, hogy számomra ma
sotk minden elérhetetlen, és soha nem is
lesz elérhető" - vallotta. Romm öröksége
az őszinteség. A törekvés, elérni az elérhetetlent. "Én azonnal hozzámérem magamat: vaj on én !tudnám -e csinálni? Nem,
erre én már nem vagyok képes. Valamikor talán tudtam volna, de ma már nem
tudom. Pedig éppen· a fiatalok számára
szerétnék dolgozni. A film: a fiatalok művészete."
"A művészet
feladata az, hogy a mai
embereket felkészítse a holnapra."
Zay László

MŰHELY

A TÁRSADALMI

FOLYAMATOK

LÁTHATÓVÁ TÉTELE

Beszélgetés a Balázs Béla stúdió vezetőségével
Folyóiratunk
szerkesztőségébe
beszélgetésre hívtuk
meg a Balázs Béla Stúdió a fiatal magyar alkotóművészek
munkaközössége
- vezetőségét, hogy olvasóink számára vázolják a Stúdió tagjainak munkamódszerét
s azokat a művészi irányelveket,
amelyek eddig elkészűlt s mosi készűlő, komoly érdeklődést kiváltó műveik megalkot.ásában vezérlik őket. A beszélgetésben a Balázs Béla Stúdió részéről Gazdag Gyula,
Grunwalsky Ferenc, Mihályf y László és Szomjas György vett részt.

- 1970~es programunkban kettős célt tűztünk 'ki magunk elé: véget vetni a Stúdióban korábban eluralkodott érdektelenségnek, s elérni, hogy a Stúdióban ismét
kísérleti rnűhelymunka alakulhasson ki.
Ezért támogattuk elsősorban a szociológiai
dokumentumfilm-irányzat
alkotásait, anert
azok a valóságkutatás intenzívebb formáit,
és egy az eddiginél mozgékonyabb, frissebben reagáló filmezési gyakorlatot hozhatnak létre. A másik célunk az előbbiekkel
összefüggésben, a j elenlegi keretek között:
egy újfajta szervezés kidolgozása volt,
amely a mai fiatal nemzedék igényeinek
is megfelelően az aktivitás változatosabb
lehetőségeit teremtheti meg.
- Nem valószínű, hogy egy ilyen összetett programot egy-két év alatt teljesen
meg lehessen valósítani. Amit eddig elértünk, az az, hogya Stúdióban dolgozók
nagy részét sikerült a dokumentális módszerekkel folyó valóságfeltáró
munkára
ösztönözni, és hogy közéleti elkötelezett20

ségű művek létrehozását tűzzék ki célul.
Másrészt - sajnos egyelőre csak a dokumen tumfilmek területen főleg - létrehozhatunk egy rugalmasabb gyártási, forgatókönyv-elfogadási módszert, és olyan gazdasági körülményeket igyekszünk teremteni a Stúdión belül, amelyek elsősorban
az ilyen munkáík rnegszületését segítik.
- Jobb lenne azért a továbbiak során
különválasztani
a dokumentumfilm ekről
és a - nevezzük így - "nem-dokumenturníilmek" -ről .folyó beszélgetést, mert
ezek különböző gyártási és elfogadási körülmények kÖZÖIttkészülnek. Az irodalmi
forgatókönyvön alapuló elfogadás ugyanis
és az ehhez kapcsolódó gyártási módszerek sokszor nagymértékben
gátolják a
Stúdióban az aktivitás kibontakozását, az
egyéni stílusok kialakulását.
Próbáljuk
elválasztani
egymástól
az
elvi és technikai kérdéseket. A gyakorlati
jellegű feladatok ugyanis bizonyos szem-

léletből következtek.
Helyes lenne ezért
ebben a beszélgetésben először magát a
gondolatot, az alapszemlélete t megvilágítani, és ezután térni rá arra, hogy ennek
megvalósítása milyen anyagi és egyéb feltételekhez kötődik.
- Először is megvolt mindegyikünkban
a valóság feltárásának, pontosabban szólva
filmmel végzendő feltárásának az igénye.
-Tehát ezért kezdődött a proqram megvalósítása a dokumentumfilmekkel?
- Igen. A magyar filmgyártás ban a dokumentumfilm-gyártás,
illetve kisfilm-gyártás az, amely olesósága és ruzalmassáza
miatt könnyebben teszi lehetövé a kísérletezést, és azt, hogy az alkotók új szemlélettel próbálkozva nyúljanak
a valóság
arrvagához. Ezenkívül alapvető igényünk
volt, hogy elsősorban a valóság anyagával
dolgozva alakíthassuk ki saját játékfilmelméletünket. A Stúdióban nagyrészt olyan
rendezők készítenek ma dokumentumfilmeket, akik játékfilmrendezők
akarnak
lenni. De számukra a dokumentumfilmezés nem .Jcényszermesoldás"
vagy .,átmenet", hanem játékfilmes egyéniségük
kialakításának természetes útja.
- Azt jeleniené ez, hogya kialakuló .wték film-stílus ú.iabb cinéma direct vagy általában dokumentarista
módszereket alkalmazó stílus lenne?
- Egyáltalában nem. A dokumentumfilm
számunkra nem stílust, nem fogalmazási
módszert jelent, hanem a valóság képi
megismerését. Ma nem a nagy mozgások,
nem az extrernitások jellemzik társadalmunkat, hanem a társadalmi struktúra
aprólékos átrendeződése. Ezért szükséges
maguknak a tényeknek, a kialakuló folyamatoknak vizuálisan pontos felmérése.
Megváltozott magának az életformának a
kelléktára és környezetvilága, ugyanakkor
azonban a dramaturgiája, legalábbis látszólagos dramaturgiája és érzelmi folyamatai az emberekben konzerválódtak. Ök
továbbra is a régi formákban próbálják
kifejezni újabb konfliktusaikat.
Az élet
azonban nem adekvát ezekkel a konfliktusokkal, amelyekben "átélik" őket, és

amelyekben látszólag az emberek számára
"megj elenik" .
- Mi ezekben a dokumentumfilmekben
olyan vizsgálati módot keresünk, amelyben a valóság folyamatai - melyek rninden lényeges esetben közvetíthetők drámai
helyzetekben - a maguk jellegzetességeben, struktúrában
való elhelyezkedésükben kibonthatók. Tehát a nem látványosan
szemléltethető
dolgok is látványukban
lesznek vizsgálhatók és vizuálisan megfogalmazhatók. Arra törekszünk tehát, hogy
R filmben a valóság "játssza
el", tár ia fel
önmagát a maga megszokott kelléktárával és mozgásformái szerimt, nem pedig
dramaturgiai "csúcspontokba" szedve. Ez
véleményünk szerint lehetséges olyan esetekben is, amikor drámailag látszólag mozdulatlan közeget vizszálunk. amely nem
fejezi ki önmagát drámai összecsapásokban, sem a benne szereplő egyéniségeket,
sem az eseményeket illetően, ennek ellenére jellemző és törvényszerű folyamatot
mutat.
- Mennyiben különböznek ezek a filmek
attól, amit hagyományosan szociográfiának
szoktunk nevezni - szocioqráiuuuik, amely
egyszerűen morfológiai leírást ad egy valóságdarabról, több-kevesebb szub iekiioizmussai?
- Talán az előzetes tudás különbözteti
meg őket, amelynek alapján az alkotók
eldöntik, hogy hol, rnikor, melvík jelenséget választva végzik ezt avalóságfeltáró
munkát. Itt nem arról van szó, hogy az
alkotók valamí módon rácsodálkoznak a
valóságra, hanem arról, hogy éppen a valóság ismeretében keresik annak megfogalmazását. Ezek a filmek akkor jók, ha
a rendező jól tudja, hogy mit miért választ vizsgálata tárgyául, és hogy a vizsgált folyamatnak mi a lényege. Hagynia
kell úgy végbemenni a folyamatot, hogy
az a legjobban reprezentálja önmagát, és
mint általánosabb törvényszerűség nyilvánuljon meg, ne csak mint emberi dráma,
történés vagy esemény. Ezekben a filmekben nem találjuk a megszokott dramatizálási, "beavatkozási" formákat. Sokszor túlságosan is kimerítő, aprólékos leírást adnak folyamatokról, azok résztve21

vőiről, környezetvilágukról , és kelléktárukról.

Miért volt szükség ezekre az új módszerekre?
- A mi törekvéseinket eleve meghatározza az, hogya magyar filmgyártás on belül
- a játékfilmgyártásbanpedig
kizárólagosan - az irodalmi forgatókönyv-centrikus irányzat és az ezen alapuló 'elfogadási
szisztéma a megszokott. De a mi kísérleteink többsége nem volt megfogalmazható
forgatókönyv formájában. A főiskola óta
keressük azoka t a forgatási módszereket,
melyek lehetőséget adnak arra, hogy maguk a karnera elé kerülő spontán események igazolják a forgatás értelmét, és a
rendező ezek jellegzetességeihez alkalmazkodva alakíthassa ki anyagát, nem egy
előre kitalált forgatókönyvet kelljen realizálnia.
- Már a főiskolán is más gyártási és
elfogadási módszerek között dolgozhattunk, mint arnilyen a filmgyártásban általában kialakult, de azok még kevés tapasztalatot nyújtanak az ilyen módszerekre vonatkozóan. A főiskola után ilyen
irányba kísérletezni nem volt lehetőségünk. Az utoljára végzett két osztály sok
tagja így a szakmán belül is amolyan
"szakmán kívüli" maradt. Úgy láttuk tehát, hogy magunknak kell megtalálnunk
azokat a szervezési, elfogadási és gyártási
elveket, amelyek közt lehetőségünk nyílik, hogy kialakítsuk és megtanuljuk a számunkra leginkább megfelelő rendezési,
filmezési módszereket, saját stílusunkat.
Az a munka, amit mi itt a Stúdióban elkezdtünk, először nem volt más, mint annak számbavétele, hogy mik tulajdonképpen a konkrét szükségleteink, milyenek
azok a gyakorlati módszerek, amelyek segítségével gondolataink megfogalmazódhatnak. Más szóval, gazdaságilag és eszmeileg olyan kidolgozott bázist létre hozni, melyen egyre több kísérlet és alkotó
egyéniség kibontakozhat, amely az általános filmgyártási gyakorlatban
esetlegháttérbe szorulna vagy elsikkadna.

- Miért van erre szükség? Nem lesznek-e
ettől túlságosan is részletező k, hosszadalmasak ezek a filmek?
- Mi úgy érezzük, hogy ma úgynevezett
"vizuális hiányban" szenvednek nálunk az
emberek. A valóság egyszerű tényeiről
hamis formájú elképzelések élnek bennük.
Maguk a tények általában elvileg ismertek, de nem ismert ezeknek tárgyilagos,
adatszerűen konkrét, vizuális arca. Az emberek megszokták, hogy pillanatokra és
csak általában, nagyjából figyeljenek a jelenségekre, és ne vegyék tudomásul annak részletes jellegzetességeit. Mint nézök türelmetlenek.
Fogalmi általánosságaik - a moziban és az életben egyaránt
- hamar lehetetlenné teszi számukra az
elgondolkodó odafigyelést. Igy tanulságok
nélkül mennek el a tények vizuális elemzése mellett. Csak a régi és megszokott
dramatizálás i formák azok, amelyek segítségével ravaszul összpontosítani lehet figyelmüket. Mi megpróbáljuk ezek nélkül,
analitikusan mutatni a tényeket. Megmutatni, hogy például egy Válogatás, vagy
egy Krokodil-probléma,
vagy az ingázók
egy csoportjának élete hogyan zajlik, milyen a rendszerezett apróságaival, tárgyi
és környezeti jellegzetességeivel együtt.
- Nem az a célunk, hogy pusztán felhívjuk a figyelmet egy problémára valamely
hatásos rövidfilm keretében, hanem az,
hogy kimerítően bemutassunk valóságos
folyamatokat, és ezzel további pozitív folyamatot vitákat indítsunk el. Meggyőződésünk, hogy saját "művészi" fogalmazásmódjainkat nem alakíthat juk ki, ha a
társadalomban a valóságról való vizuális
tudás a jelenlegi fokon marad. Csak a tények képi .smerete és a vizuális figyelés
magasabb szintjén lehet felelősséggel bánni a vizuális valósággal, annak elemei t
absztrahálni vagy transzponálni, vagyis
amikor a látható világ vészleteit az emberek jól ismerik, és azoknak számukra je- - Hogyan készültek el tehát a dokum enlentése van.
tumfilmek?
Mi az az úgynevezett
százötvenezres
kategória?
- Mik azok az újszerű szervezési, elfogadási, gyártási körülmények,
amelyek kö- - Még tavaly, programunk kezdetén javasoltuk, hogy a Stúdió rendelkezésére
zött ezek a dokumentumfilmek
készültek?
22

három-négyszázezerbe.
Ez abból is követálló összegből évenként egymillió forintot
kezett,
hogy
miután
az
alkotónak a százúgy hasznáihassunk fel, hogy abból átlag
ötvenezerből
leforgatott
anyaggal kellett
százötvenezer forintos kerettel filmkísértulajdonképpen
elfogadtatnia
a filmet,
leteket indíthassunk el olyan esetekben,
ezért
már
ebből
az
összegből
megpróbálta
amikor a téma nem enged hosszú előkéa maximumot kihozni. Hozzá kell tennünk
szítést. vagy a leendő :film kvalitásainak
egy
,félreértés eloszlatására, hogy ezek a
megítélése csak a felvett filmanyag alapfilmek
már nem is úgynevezett kisfilm ek,
ján lehetséges. Kidolgozott forgatókönyv
a
Balázs
Béla Stúdióban ma nagyrészt
helyett tehát elegendő a vizsgált jelenség,
nem
tizenöt-iliúszperces
kisérőfilmek kétársadalmi probléma rövid vázlata és a
szülnek.
Az
1970-es
év
tizenegy filmje
technikai, anyagi körülmények megjelöléközül
hét
harminc-negyven-,
sőt ötvense. Ha tehát valaki egy témának vagy
perces.
eseménynek egy oldalnyi rövid vázlatát
benyújtja, és az elfogadásra talál, akkor
- Mi a helyzet akisjátékfilmek
elfogaszázötvenezer forintos keretet nyithatunk
dásával?
meg a számára, és ő addig forgathat az
érintett témáról, amíg a százötvenzer fo- - A játék.filmeknél kénytelenek voltunk
rintot el nem költi. A gyakorlat azt mu- a hagyományos módszert eddig többé-ketatja, hogy az alkotók négy-öt napot tud- vésbé megőrizni. Ennek anyagi okai vannak forgatni keskeny vagy normál kame- nak. Egy kisjátékfilm minimum hét-nyolcrával ebből az összegből. Az anyag össze- százezer forintba kerül, és így egy évben
állítása után dől el aztán, hogy a filmet egy-kettő készülhet el a Stúdióban. Ennek
tovább folytathatja-e.
Igy lehetővé vált, ellenére itt is kísérletet tettünk arra, hogy
véleményünk
szerínt, hogy az alkotók felszabadítsuk az energiákat, és rugalmasabb módszert alakítsunk ki.A beadott formegszabaduljanak
az irodalmi forgatókönyv sémáitól. és ez rászoktat ja őket, gatókönyv alapján hasznos dialógus kezhogy a valóság feltárását már 'eleve fil mi dődik az alkotók és a vezetőség között,
amelyben nem is mindig a forgatókönyv,
eszközökkel végezzék és nem spekulatív
a beadott papír a döntő. Számunkra a formódszerekkel.
gatókönyv nem szentírás, hanem csupán
Az 1970-es és dokumentumfilmjei
közül
jelzés az alkotói szándék mellett, amely
melyek készültek
ebben a kategóriában?
a beszélgetések során derül ki, s a döntést
hozzuk meg.
- Az elkészült dokumentumfilmek
rnind- csak a kettő ismeretében
egyike ebbe a kategóriába tartozik, tehát Term "szetesen vez is csak kényszermegoldás; mert az igazi az lenne, ha a kisjátéka Válogatás, Fekete vonat, Nászutasok,
viKrokodil. A százötvenezer forinton felül filmeknél is már a filmanyagfölött
tatkozha tnánk,
csak a befejezésükhöz és a felnagyításhoz
kellett további összeget adnunk.
Milyen elképzeléseik
vannak a kisjátékfilmek
elfogadásának
más módsze- Voltak-e olyan filmek, amelyeket nem
reiről?
fejeztek be?
Itt is megpróbálnánk
többlépcsössé
- Csak egy clyan filmünk volt, amelynél
a leforgatott anyag megnézése után a ve- tenni az elfogadást. Tehát ha valaki bead
zetőség úgy döntött, hogy nem ad pénzt egy jelentős témájú forgatókönyvet, akkor
a további forgatásra, mert sem az anyag egyrészt megkezdődne róla a vi ta, másművészi színvonalát, sem a vizsgált ese- részt kapna ezzel egyidőben százötvenezer
forintot arra, hogyatémával
kapcsolatményt nem találta megfelelőnek.
ban valamit forgasson, akár színészekről,
- Olcsóbbak lettek-e ezzel a módszerrel
helyszínről vagy bármiről, ami valamilyen
a filmek?
kapcsolatban állhat a filmjével vagy el- Régebben öt-hatszázezer forintba ke- képzeléseivel. A végleges döntés csak akrültegy dokumentumfilm, most pedig kb. kor történne meg, amikor egy bizonyos
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filmanyag is készen van a Iforgatókönyv
mellett. Ez azért is fontos, mert az alkotó
egyénisége, fogalmazási készsége, temperamentuma a filmen derül ki végső soron
és nem az írott anyagban. Ez felszabadíthatná az aLkotói energiát. Lehetövé tenné,
hogy az alkotó asszociatív kapcsolatot tudjon teremteni a valóság különböző anyagai között, s hogy valóban filmben gondolkozzon, ne irodalmi jelenetekben.
- Miért olyan fontos a Stúdió tagjai számára az irodalmi forgatókönyvtől
való eltávolodás?
- Meggyőződésünk, hogy az igazi korszerű rendezés azt jelenti, hogy az alkotó
képes különböző helyzetekben
azonnal
filmszerűen fogalmazni, beépíteni filmjébe
a valóság spontán adottságait és lehetőségeit, s nem előz.etes forgatókönyvet próbál realizálni. Mi ezt szeretnénk kitanulni.
S ehíhez az ötletességnek és a szemleletmód megnyilvánulásának másfajta reagá-

lási rendszere
kisjátékfilmben

szükséges. Ezt jó lenne
is megpróbálni.

- Miért kell ennyit foglalkozni gazdaságszervezési, menetizselési kérdésekkel?
- Ezt mi tulajdonképpen azért kezdtük
el, mert azaz érzésünk, hogy az ember
nem lehet elkötelezett a műveiben anélkül, hogy közben ne törődjék e művek
létrejöttének körülményeivel. E körülmények kalakításánál
ugyanúgy részt kell
vennünk a társadalom életében, mint másban. Meglévő alkotó energiák sikkadnak
el, ha elidegenedett szisztérnában történik
az elfogadás. A fiatal nemzedék alkotói
számára a film már nagyon messze áll
az irodalmi alapanyagtól, és hogy ezt a
szakmát elkez.djük:, kitanuljuk és valamifajta filmrendezői 'egyéniséget kialakítsunk magunkban, ehhez egy nem csupán
irodalmi forgatókönyvön alapuló gyártási
és elfogadási rendszert is ki kellalakítanunk, illetve kikísérleteznünk.

JÁTÉK A BANALITÁSSAL
Beszélgetés Böszörményi Gézával
Első játékfilmje,
a Madárkák groteszk
hangvétele meglehetősen szokatlan a magyar filmgyártásban
mint sajátos műfaj
és szemléleti mód. Filmjének közvetlen
előzménye az Ismeri a Szandi-mandit? -

ebben forgatókönyvíróként
működött közre -,
valamint rövidfilmje,
az Illetlen
fotók. Mindebből tudatos törekvés látszik
arra, hogy a groteszk műfajában találja
meg gondolatainak kifejezési lehetőségét.
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Elhihetik, hogy nem így van. Legalábbis
kezdetben nem így volt. Első főiskolai
vizsgafilmemben még szinte véletlenül találtam rá arra az ironikus-groteszk hangvételre, amellyel - úgy éreztem aztán fontos dolgokat lehet érdekesen és szinte
absztrakt módon megfogalmazni. Aztán
tulajdonképpen önkéntelenül ragadott el
bennünket Gyarmathy Líviávalegyütt
a
groteszk műfaja. Azt a munkamódszert
alakítottuk ki, hogy minden olyan aktuális
jelenséget, amiben bizonyos társadalomfilozófiai kérdések rejtőznek, szinte szociológiai alapossággal körüljárjuk. Magnős
riportok tucat jait készítettük el, s ezekből
lassanként rajzolódott ki egy olyan konkrét story, ami végigvezet a gondolati problémán. De csak lassanként, az évek során
kristályosodott ki a magam számára is,
hogy mi az az alapkérdés, ami töprengéseink, próbálkozásaink ~élyén húzódik:
A legtágabb megfogalmazasban: az emben
szabadság kérdése.
És miben jelentkezik
ban?

ez a Szandi-mandi-

A munka, a tevékenység az ember
szabadság-kiélésének egyik módja. A kapitalista ipari struktúrában kialakult automatikus hajtórendszerrel szemben a szecializmusban valami más hajtóerőnek kell
érvényesülnie. S ez a hajtóerő csakis az
emberi szabadság-szükségletből fejlődIhet
ki. Ezt a gondolatkört próbáltuk körüljárni a filmben. Nem sikerült teljesen,
tapasztalataink szerint ugyanis csak kevés nézőt tudtunk rávezetni, hogy valójában miről is szól a film. A Szandi-mandi
így csak egy töredékét volt képes közvetíteni a gondolatkörnek a munkaerkölccsel kapcsolatos töredékét -, s nem
sikerült megéreztetnünk a probléma mélyebben fekvő gyökereit. Számomra ebből
az a kővetkeztetés
adódott, hogy olyan
filmnyelvet kell kialakítani, amelyben elmondhatók az ilyen elvont gondolati problémák.
Az elvont gondolatok megközelítésének
vannak még a groteszken kívül más módjai is. Ami bennünket mindenekelőtt
érdekelne: miért hogy önöknél ez többnyire
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a groteszkkel, az ironikus szemlélettel párosul; hogy ilyen módon formálódik az
ábrázolt életanyag?
Talán - legalábbis, ami engem illet
az lehet ennek az oka, hogy alapvetően
racionális a gondolkodásmódom, az érzelmi motivációk kevésbé foglalkoztatnak.
Nem látok tragédiát jóformán semmiben.
Tudomásul veszem, hogy szomorú dolog,
ha valakinek nem sikerül valami az életben de elsősorban az érdekel, hogy miért
ne~ sikerült. S itt már rendszerint felbukkan valami groteszk, ami némi iróniára is jogosít. Megértem, hogy ez az egyén
számára tragédia lehet, de eszembe S'2m
jut, hogy filmi hatáselemként felhasználjam a tragikus mozzanatokat. A problémákat mindig racionális összefüggésükben
próbálom megközelíteni, mert a megoldasuk is, szerintem, csak így lehetséges. Más
kérdés, hogy ez egy filmen belül nem
mindig sikerül.
Nyilván ez a racionális megközelítési mód
- nevezzzük így - az oka annak is, hogy
hőseiket - a Szandi-mandi-ban
is és CL
Madárkák-ban is - egyszerre mulatságosnak és esendőnek ábrázolják?
Szerintem a két filmben egyáltalán nem
hasonló az alkotói magatartás a Iilrn hőseit illetően. A Szandi-mandi-ban
inkább
a struktura dominál, s abban olyan hősök
mozognak, akikkel nem, vagy nagyon kevéssé lehet azonosulni. A Madárkák 'esetében fordított úton indultunk el. A hősök belső világából kitekintve, rajtuk keresztül kellene a nézőnek a külső struktúrák problémáit felismernie. A két film
szemléletmódjában csak annyi a hasonlóság, hogy valóban mindkettőben felülről,
bizonyos távolságtartással kezeljük a figurákat.
Személyiség-struktúrára
vagy társadalomstruktúrára kell itt gondolnunk?
A Szandi-mandi-ban
egy már régen
megmerevedett ipari struktúrába helyeztük a hősöket, egy olyan struktúrába,
amely elidegenedett a benne dolgozóktól,
és megprÓlbáltukazon elgondolkoztatni a
nézőt, hogy milyen irányban kellene ke-

Ismeri

a Szandi-mandit?

resni az elidegenedés
megszüntetésének
módozatait.
Azt akartuk 'elmondani, 'hogy
az ipari struktúrában
dolgozó ember nem
éri be azzal a szereppel,
amit kap, és
ezért mellékszelepeken
vezeti le energiáit,
pótcselekvésekben
éli ki magát. Az ember
jelenleg még ép, és mindent
megpróbál,
hogy képességeit
kiélje, de ezekre a képességekre
úgy látszik
az ipari
struktúra
nem
tart
igényt.
A Szarulimandi-ban
nincs
magatartás-modell.
A

Madárkák

esetében
ezzel próbálkoztunk.
Jelenleg
fejlődik
át társadalrnunk
egy
többszáz
éves, félfeudális
állapotból
az
egész országot átható ipari korszakba.
A
filmben két lány fellázad a szépnek tetsző,
de megkövesedett,
megmerevedett
falusi
viszonyok ellen, s beleveti magát a nagyváros számukra
áttekinthetetlenül
bonyolult - dzsungelébe.
Közülük az egyik
megriad ettől a bonyolult világtól, és viszszamenekül
a falujába,
egy nem kívánt,
iszapos házasságba;
a másik ha ilandó vállalni a küzdelmet, hajlandó
vállalni akár
az elbukás veszélyét is. Nekem természetesen ez a magatartás
a rokonszenvesebb,
hiszen az ember számára
a kudarcok
is
hasznosak:
attól is okosodik az ember. A
két figura - szándékom
szerint - mintegy kiegészíti
egymást,
szinte
egyetlen
magtartásnak
a kétf.éle - a gyávább és a
merészebb - arca. Én azt tartom hősnek,
aki meri vállalni
az elbukás
veszélyét.
Aki hajlandó bemenni a dzsungeIbe akkor
is, ha nem tudja, hogy jön majd ki belőle.
Tartalmilag
körülbelül
ennyit
akart
elmondani
a film. A többi inkább formanyelvi próbálkozás.

Az Ön értelmezése szerint tehát megkapaszkodni a "dzsungelben" bárhogyan is,
mint teszi ezt az egyik madárka, azt jelenti, hogy révbe ért. Ez happyendnek
fogható fel az ő szempontjából?
Viszonylag
igen. Talán
mégis jobb ez,
mint a másik madárka eleve befulladt házassága.
Bár szerintem
kesernyés
ez a
"happy end" is, mert ilyenkor
az efféle
lányok is olyan szituációba
kerülnek,
amiben ma m ' g többnyire
lezárult
az aktív
cselekvő korszakuk;
gondolok
itt a női
egyenjogúság
problémáira
a házasságban
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és általában. Ezt jelzik egyébként
a film
végén a régi esküvői képek. De ettől még
hős marad 'eZ a filmbeli
tennie egy lépést előre.

lány:

sikerült

Tehát tulajdonképpen
ha az első. fiú oál7al.fa őt és a gyerekét, s a l/uvu rögtön lehorgonvozhat mellette, az eredmény minden tekuitetbeii ugyanaz lett volna a számára?
Valóban,
ez a film egyik dramaturgiai
hibáia . A Madárkák különben egy dramaturgiai
rendszer
kidolzozására
irányuló
nróbálkozás
egyik állomása.
Azt hiszem,
legközelebb
egyetlen
Iiősre koncentrál ok,
s rajta keresztül
mez ielenitve a problémát. talán iobban felderíthető
a gondolati
háttér. A Szandi-mandi-ban
még sok hőssel dolgoztunk.
Itt kettővel, ami tulaidonképpen
'egy ember két arca lett volna:
azt hiszem,
nem egészen
sikerült.
Ami
melleslega
film befejezését
illeti, annak
obielotiv oka, hogy az alapstory
voltaképpen dokumentumtörténet.
Rengeteg,
faluról felkerült
lánnyal készítettünk
maznóriportokat.
Az általános megoldás az. amit
a filmben
ábrázoltunk.
Ezek a lányok addig élnek szabadon, míg férjet nem "fognak" maguknak.
Abban a pillanaltban
lezárul életüknek
ez a mesés és szabad korszaka, s utána tele szájjal szidják a náluk
egy-két
évvel fiatalabbakat
a "szabadosságukért" ...

Mindaz, amit elmondott, egy végiggondolt
alkotói programra enged következtetni ...
N em eltökélt program
ez. Minden kollégám átesett a főiskolán azon a Icorszakon,
amikor eszményképeket
keresett,
programot kovácsolt a maga számára. Én a Szandi-mandi után jöttem rá, hogy a stíluseszmény
vagy rendezői
eszménykép
az
ember
jelleméből,
temperamentumából,
egyéniségéből
fakad. A szubjektumon
nem
lehet erőszakot
tenni.
Nem is próbálok
eszményképet
keresni, stíluseszménytkovácsolni a magam számára.

Mégis: a látott filmek között nyilván szelektál: egyeseket közelebb érez magához,
másokat távolabb ...

Ismeri a Szandi-mandit?

Nagyon tetszik az új amerikai filmnek dramaturgiája. Például a rengeteget szidott
Midnight cowboy, aminek könnyes Traviáta-storyja
tényleg Iborzalmas, de dramaturgiai módszer tekintetében a film első felének építkezése - hangilag, képileg
- remek. Ahogyan a főhős belső 'világát,
s azon keresztül a külső világ struktúráját folyamatosan láttatni tudja - szerintem példaszerű.
Körülbelül
akkoriban,
amikor főiskolás
volt, tetőzött a "cseh új hullám". Ezek a
filmek mennyiben hatottak szemléletének
kialakulására ?
Az a dokumentum-iskola,
aminek jegyében a f.őiskolán tanultam, akkoriban eléggé általánosan
uralkodott
a világban,
csak másként jelentkezett például Rommnál, másként az angoloknál, amerikaiaknál, megint másként a cseheknél. A groteszk szemlélet nem a cseh filmek találmánya, erre hadd idézzem Csokonai Dorottyá-ját: ugyanaz a dramaturgia, ugyanaz a lassú, analizáló humor, ugyanaz a
megközelítésméd. Azt hiszem, ez a fajta
szemlélet Kelet-Európára általában is jellemző. Nagyon tetszettek nekem ezek a
filmek - különösen Forman, Passer filmjei -, de nem tudom, hogy ami filmjeink
hasonlítanak-e ezekhez, s ha igen, miben,
Nem hasonlóságról van szó, inkább a műfaj követelményeiről.
E szemlélet talán a
hősök komplexebb ábrázolását, több oldalú körüljárását követeli meg. A groteszk
humor forrása éppen egyetlen alapszituáció következetes
végigelemzése
a racicmoiitás megvilágításában.
Én másképp fogalmazn ám : arra törekedtem, hogy egy társadalomfilozófiai
gondolat jegyében vizsgáljam a dokumentarista módon felvázolt valóság-darabot. S
ennél a szembesítésnél nem a drámai módszert választom, mert a konfliktusokat értelmi úton megoldhatónak tartom. Talán
innen a kívülállás a hősök ügyeivel, konfliktusaival szemben. Nyilván innen az
irónia is.
Kettős s egymással részben ellentétes hatást céloz meg: a néző beleélését, illetve
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eItávolodását a hősök konfliktusaitál. Melyiket tartja fontosabbnak?
Mindkettőt. Erre is példaszerűnek tartom a
Midnight cowboy első képsorait. Amikor
ez a vidéki fiú elindul a vendéglőből a
nagyváros felé, a néző képes érzelmileg
vele menni, s ugyanakkor kívülről is megmosolyogni a naivitasát. Azt hiszem, a
Madárkák néhány jelenetében is létrejön
ilyen hatás. Annak idején a Szandi-mandiról néhányan azt mondták: parabola-szerkezetű. Máig sem tudom, miért, A Madárkák-ban viszont vannak parabola-jelenetek. Például a tánctanulás képsora ; amikor megtanít ják mozogni, új formákhoz
asszimilálódni a lányokat. Ebben a jelenetben igyekeztem összefoglalni szinte a
film egész tartalmát. S majdnem minden
komplexumban megpróbáltam belesűrfteni a konkrétba - az általánost is. Arra
törekedtem. hogya szituáció dokumentáris külsősége mögött megjelenjen a struktúra vagy a magatartás-mirita
általános
jelentése. Ilyen sikerült képsornak tartom
például a laktanyában játszódó jelenetet.
Igen, ez a jelenet valószínűtlenül abszurd,
mégis hiteles, igaz. Ez is az elmondottakat
bizonyítja.
Líviával együtt mi nem dialógusra, hanem
hangulatokra
szerkesztünk. A hangulat,
amire egy-egy komplexum épül, lehet
képi, zenei, esetleg zörej-hangulat. De a
lényeg, hogy a dialógus helyett a hangulat
pontos kidolgozása alkotja a dramaturgiai
vázat. Ennek a módszernek az a veszélye,
hogy könnyű belecsúszni olcsóbb megoldásokba is. A Madárkák-ban sok helyen
zörej-gerincét terveztem. Ezt egyetlen jelenetben sikerült megcsinálni - a kutyás
nő érkezése a falusi pályaudvarra -, de ez
8. kornplexurn más (dramaturgiai)
hiba miatt nem elég jó. A gyári jeleneteket szintén
zörej-gerincre terveztem. Rendkívül sokféle praktikus ok miatt nem sikerült megcsinálni; dehát ezt a szakmát a maga bőrén tanulja az ember, s állandóan kénytelen tanulni.
Ha már a film hibáinál tartunk: hogyan
vélekedik a virágkereskedő férfiakkal kapcsolatos epizódról? Nem az a véleménye,

hogy itt a színészi játékstílus is, a jelenet
írói megformálása is elüt a film egészének
friss modern hangnemétől ?
Ami a színészi játékkal kapcsolatos megjegyzést illeti, azt hiszem, teljesen jogos.
Nem voltam elég tapasztalt a rendezés
közben. Csak azért nem vágtam ki a jelenet nagy részét, mert mindenki dicsérte
ezt a harsányabb játékmodort. Most már
én is érzem, hogy a színészek olykor a megszekott stílust játsszák. Ami az epizód írói
gyengéit illeti: sajnos, nem vagyok író.
Szerétnék találni egy olyan, velem 'egy
hullámhosszon
gondolkodó
írópartnert,
mint amilyen Jancsó számára Hernádi; aki
a filmern pszichológiai struktúráját felvázolná. A jelenet egészéről csak a dramaturgiai szándékot tudom elmondani. Olyasféle a funkciója, mint a Nagyítás-ban a
két ki...lány epizódjának. Dramaturgiai szerepe, hogy: szünet. Egy késleltetett gondolkodási folyamat kitöltése, látványos
módon. A Madárkák-ban Idát sokk éri az abortusz; belemegy ebbe az abszurd,
ostoba játékba a koszorúárúsokkal, s csak
a végén döbben rá, hogy vele tulajdonképpen mi történt ... Menet közben kiderült
a számomra is, hogy ennél a jelenetnél
gyenge a dramaturgiai váz. Míg a laktanyajelenetben minden és mindenki a lányokra
"vonatkozott" - róluk, velük kapcsolatban közölt gondolati információkat -, ebben a képsorban ez a kapocs hiányzott.
Azt hittem, képi, hangulati elemekből is
létre hozható ez az "egymásra-vonatkozás". Most már tudom, hogy ez a dramaturgiai kapocs egyetlen jelenetből sem hiányoz,hat.
A film egy másik kidolgozatlannak tetsző
pontja, illetve figurája: Ambrus Dániel.
Róla, mintha kevésbé pontosan derülne ki
az alkotók véleménye; vele kapcsolatban
nem érvényesül az a bizonyos groteszk
szemlélet, ami a kívülállás ból következik ...

Eredetileg ezt a figurát nem terveztük
ilyen fontos hősnek, csak a két lány dominált a történetben. Ebben a figurában a
munkásemberek egyik jellegzetes vonását
akartam megrajzolni: hogy nem akarnak
másokon uralkodni. Tizenöt éve munkáskörnyezetben élek. Sok olyan nagyon értelmes munkásembert ismerek, aki elsősoriban azért maradt meg kétkezi dolgozónak, mert képtelen könyökölni. Ez a fiú
is ilyen furcsa, végtelenül türelmes, mégis
erős belső tartással bíró típus. Ez az emberfajta mindig meghat.
A film többi hősével szemben az irónia
dominál, s nyoma sincs az ábrázolásban
a meghatottságnak ...
Mellesleg konkrét modellje is volt Dani
alakjának. A valóságos modellt követi az
Ida figurája is, akivel majdnem ugyanaz
történt, ami a filmben. Az a fiú is tudta,
hogy a lány mással is jár, hogy teherbe
esett, hogyabortusza
volt. De végül mindenen túltette magát, és 'elvette a lányt.
Ezt a talán furcsa humánus magatartást
képviseli ez a figura. Valószínű, hogy ennek a komplexebb kidolgozására is szükség lett volna. Már a Szandi-mandi-nak
is
egyik fő hibája volt, hogy tíz film anyagát
zsúfoltuk bele. A Madárkák-ban is kéthárom film anyaga sűrűsödik. Az említett
jelenet a koszorúsok villájába n - egy fél
film terj edelrnét igényelte volna, hogy
megfelelöen ki lehessen dolgozni. Igy nem
volt elég idő az alapos kibontásra, azért
erőtlenebb, mint kellene.
, Egy film elkészítés ének tapasztalatai
rengeteg tanulsággal ajándékozzák meg az
embert, külőnősen a rendezőt, akinek voltaképpen először van módja a szakma
gyakorlati tanulására. Gyanítom, hogy hasonlóan van ezzel mindenki, s a tizedik
filmje után éppúgy új meg új szakmai
ismeretekkel gyarapszik az ember - rnínt
az első után.
(Zs. 1.)
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A HALADÁS ÉS MARADÁS
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Hangyaboly
Mindig hálás-mindig
hálátlan vállalkozás klasszikus író művéhez filmakmerával
nyúlni. Hálás - hiszen a nagy név eleve
várakozást kelt, jóindulatot biztosít; hálátlan - mert a klasszikus mű, (elsősorban
a klasszikus regény) menthetetlenül mindig több és sokrétűbb,
mint amit a
mozivászon s a néző elbír, tehát szinte
köteLezően kíhívja maga ellen a kritikát.
Ezt a viszonyt a Hangyaboly esetében a
társszerzők - Illés Endre és Fábri Zoltán
- a lehetőség szerint a maguk javára
formálták.
Már a választással is: Kaffka
Margit, azon a relatív érdemén túlmenőnően, hogy legjelentősebb regényírónőnk
eddig, a Nyugat-korszaknak,
a Nyugatmozgalomnak is jelentős és vonzó alakja volt. Viszont a Hangyaboly nem tartozik
legjelentékenyebb művei közé; ezt a regényét vive filmre, a névauráját
biztosították, a nézők túlnyomó esetében az
olvasói emlék nyűgöző hatása nélkül.
S mindehhez bátran hozzátehetjük, hogy
okos mértékkel bán tak az anyaggal: ahol
kellett és lehetett, gondolatilag is túlmentek az eredetin. Kaffka Margitot e regénye írása közben még nyűgözte saját fiatalsága emléke, az érzések és viszonyulások kusza zavarossága, amely a kamaszlányok életét annyira jellemzi; Illés és
Fábri efölé emelkedve a haladás és ma32

radás kolostori vetületét polarizáltabban,
tisztábban, mához szólóbban vagy ma jobban érthetőbben tudták cselekménybe állítani, mint amennyire ez annak idején még
Kaffkának sikerült. Ennek a dramaturgiai
továbblépésnek lett az eredménye a film
drámai csúcsa, a "prepák lázadása", mely
a filmnek filmművészeti (rendezési, vizuális és akusztikai) t'eteje is.
És bátrabban tudtak elhagyni is: a regény egyik, az események szempontjából
nem jelentéktelen s nyilván emlékeken
alapuló epizódja, a részeg férfi kolostori
botránya nyom nélkül eltűnt, s ez csak
javára vált a filmnek.
Apácakolostorban játszódó filmet készíteni - menthetetlen mérkőzés és kihívás.
Egy évtizeddel ezelőtt láthattuk Iwaszkiewircz-Kawalerowicz
feledhetetlen emlékű Mater Johanná-ját;
ki ne asszociálna erre, ha apácakolostorról
hall? Fábri
e tekintetben is sikeresen vállalta a saját
bátorságát: mondhatni, sehol nem érezzük
e film során azt, hogy "rímel" a lengyelre,
bár talán nincs képsora, amelyben annak
vizuális tanulságai ne érvényesülnének
alkotó módon. Igaz, hogy a kiindulási pont
más: Kawalerowiczot a fanatizmus lélektorzító hatása izgatta, a fanatizmus, párosulva a szexuális elfojtottsággal; IllésFábri középponti problémája, mint mon-
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dottuk, a haladás és maradás harca s e
harc formái egy kis, mesterkélt és mesterséges közösségben.
De éppen erre koncentrálásuk mintegy .kiküszöbölí
a filmből azt, ami pedig a regénynek egyik
fontos eleme - s egyébként; azt hiszem,
a kolostori életnek természetes velejárója,
S

amit a tanítóképzön ·át való .érintkezé-

sük a külvilággal s a fiatal lányok természetes ösztöneivel és vágyaival még kiélez
- a szexuáls elfojtottságot s annak hol
torz, hol nevetséges, hol megható megnyilvánulási formáit.
Nem mintha nem jelezné ezeket a lehetőségeket a film: Virginia és Magdolna

nagy jelenete pl. félreérthetetlenül

beszél

erről. De Kaffkánál a nyitóképtől
a záróképig ez a gondolat hatja át atmoszférikusan az egész regényt, ez ad fojtott
fűtöttséget minden sorának, minden emberi viszonylatának; s éppen ez a fojtott
fűtöttség marad ki a filmből. Az alkoték
lelkiismeretesen jelzik azt, hogy ilyen lehetőségek, kapcsolatok léteznek: Gregoria
és a gyóntatópap éteri-bűnös viszonya,
Kunigunda és Virginia meg Virginia .és
Magdolna kapcsolata illetve nagy jelenete

utalnak erre; de az egészből atrnoszférikusan mégis kimarad. Fálbri, a rendező,
ezt nyilván érezte is, ennek köszönhető
(ha ugyan köszönhető), hogy több fiatal
színésznő legalább derékig levetkőzik a
filmben, s ennek köszönhető (s ebben egyáltalán nincsen köszönet) a teljesen "eredeti" csődör-jelenet, mely nemcsak ízléstelen, de a kor s a mi1iő (századforduló
és papi kisváros) viszonylatában a valóságban elképzelhetetlen, sőt felháborítő.

Viszont ennek a de-szexualizált atmoszférának is a következménye (nemcsak ezé,
de nagyrészt ezé is), hogy a film fényképeszetileg legszebb részlete, sőt részletei:
Illés György tudós pásztázásai
a templom
barokk szobrain, minden tökéletességük ellenére sem tudnak túllépni a magánvaló
artisztikum határán: a barokk szobrok
megható-groteszk érzelmi túlfeszítettsége,
az elefántcsont testek szürkés-viaszos
élveteg fény játéka sem nem áttétele, sem

nem ellentéte a valóság valamilyen vonatkozásának önmagukat jelentik, s
nem vonatkoznak valamire.
Félreértés ne essék: nem tartom lehetetlennek a vállalkozást, olyan kolostor-flmet készíteni, melyben az apácák szexuális .vágyai nem kapnak szót. De akkor
teljes következteséggel kell ezt a feladatot
vállalni - amiben egyébként lenne manapság merészség. S valójában dicsérem is
Fábrit a bátorságáért, hogy nem erre
~5

élezte ki a filmet, mert érezte, hogy olcsó
megoldás lenne, s művészi hajlama ellen
való. Ha bírálom, azért birálom. mert
nem volt elég kővetkeztes, és bizonyos
külsőleges (tehát külsőséges) engedményeket tett a divatnak. Pedig ezen a téren
nem lehet versenyképes. Tegyük hozzá,
hogy hálistennek: bizonyítéka ennek Ken
Russel új filmje, The Deoils (Az ördögök),
mely a Mater Johanna itémájának újrafogalmazása - a perverzióban és a ferteLemben való olyan "elmélyült" tocsogással, hogy a nézőt először megdöbbenti, aztán elundorít ja, végül teljesen hidegen
hagyja. Ezzel Fábri nyilván nem is akart,
de nem is tudna rnérkőzni ; illetve méltón
mérközní ezzel igazi művésznek csakúgy
lehet, ha nyíltan és merészen vállalja az
ellenpólusát, de akkor az ilyen kisebb eng'edményektől is el kell állnia, mert ezek
saját magatartása, érvelése erejét gyöngítik.
Mert mindeme viták, fenntartások és
elmefuttatásoik előtt, után és felett ki kell
mondani, hogy a Hangyaboly igen jól sikerült, szép film - méltó Fábri Zoltán
korábbi legjobb teljesítményeihez. Legelsősorban
talán
képi
szépsége
okán:
a belső és külső felvételek, közeli arcrezdülések és teljes panorámát átfogó tájképekegyaránt
és mindig szépek, festőiek,
az adott képsor vagy jelenet hangulatához
színben, világításban egyaránt illeszkedők.
Ebbeli érdemében Fábri nyilván osztozik
az operatőrével, Illés Györggyel, akinek
sok korábbi remeklese után ez újabb - s
talán a korábbiakat felül is múló - kameraman-tűzijá-téka. A képeknek ez a folyamatosan tökéletes megkomponáltsága teszi
szinte -lehetetlenné, hogy ebben a vonatkozásban valamit kiemelj ek: az egyiket
kiemelve az összes többivel lennék igazságtalan. Hadd utaljak itt megint a "prepa-lázadás" jelenetére, amelyet a film
kép-megoldás beli csúcsának is tartok. S ez
- összevetve a korábban a barokk szobrok funkciójával. illetve funkciótlanságával
kapcsolatosan mondottakkal - megint arra utal, hogy a filmben - legalábbis játékfiLmben - nincs kép, amely önmagában szép lehet, ,függetlenül dramaturgiai
funkciój ától. Ha a holdfényben, kolostorudvaron, hosszú fehér hálóingben kavar-

gó, égő gyertyát lobogtató leányalakok
képe ennyire a néző emlékezetére parancsolja magát, annak az a mindenekelőtt
való oka, hogy adekvát képi kifejezése
a főtémának: az elnyomás alól szabadságra vágyó női léleknek.
S Eábri ott is remekel, ahol nem osztozik a dicsőségben: újra bebizonyította,
hogy egyik legjobb színész-rendezőnk.
Minden színésznőböl - hiszen férfi szereplő alig van - tehetsége teljét hozta ki
anélkül, üiogy bármelyik javára engedné
elbillenni az egész művészi egyensúlyát.
Nem most kell felfedezni nyilván Törőesik
Mari vagy Vass Éva, Makay Margit vagy
Kohut Magda tehetségét; de most is megcsodálhat juk Törőcsik dúrban és mollban
egyaránt virtuóz képességeit, Makay elegáns könyörtelenségét, Vass Éva lefojtott
elégikusságát és Kohut Magda itt szinte
szótlanságra hangszerelt drámai pátoszát.
A rendező és színésznő bravúros együttműkődése igazán nyilvánvalóvá a merészebb vállalkozásokban válik: Jarka Sohallerová megejtő fiatal bájában. mely sosem
válik manírrá vagy gyermetegséggé, Fónay
Már.ta komikumában, mely 'ebben a filmben tragikus felhangot nyer, s nem utolsósorban Apor Noémi intrikus és alázatos
apáea-figurájában,
aki rendkívül vissza~ogott eszközökkel hibátlanul állít elénk
egy nem egyszerű jellem-képlétet.
Nyugodtan állíthatni: a Hangyabolylyal Fábri Zoltán igazán művészi, szép és
érdekes filmet alkotott. Ha ebből jelentős
vagy éppen nagy filmalkotás mégsem lett.
abban minden valószínűség szerint nem
a rendező tehetsége vagy a munkatársai
a ludasak: ennek inkább a téma maga
állt ellen. Ma már olyan .távol vagyunk
attól az egész problémakomplexustól, amit
az apáca-életforma jelent, hogy ez igazi
szenvedélyt sem az alkotóból, sem a nézőből kiváltani nem tud; az adott anyag,
Ka:ffka regénye meg azt nem tette lehetővé, ami feltehetőleg a rendező célja és
szándéka volt, hogy egy apácakolostor
szimbolikáján vagy paraboláján át a hatalorn-megszerzés és -megtartás lelki és
társadalmi mechanizmusáról tudjon általánosan érvényeset mondani.
Nagy Péter

FANYAR HAPPY END
Madárkák
Húsz év legjobb magyar játékfilmje között egyetlen vígjáték
árválkodott. A Kritikusok Díjának kiosztását megelőző szakmai vitákon többször is .felvetődött a javaslat, nem kellene-e külön díjat biztosítani - természetesen: biztatásul - az
év legjobb filmvigjátékának? Elvben minden érdekelt -egyetért abban, hogy a komédia teljes értékű, esztétikailagegyenjogú műfaj, és éppen úgy magában hordja
a remekmű lehetőségét, mint a dráma.
Gyakorlatban
azonban a művészfilm-

szórakozta tófilm divergenetáj a nemegyszer
a dráma-vígjáték
kettőseként jelenik meg.
Ennek a jelenségnek az abszurditását a
dráma oldaláról is felvethetnénk. Hiszen
a könnyzacskókra ható rnelodráma
legalább annyira kommersz termék, mint a
futószalagon ,gyártott burleszkek többsége.
Támadihatnánk, klasszikus példákra
és
hangzatos idézetekre hivatkozva, magát a
tételt is, ez azonban, éppen a fennen hangoztatott elvi egyetértés következtében
teljesen fölösleges: hiszen biztosak 1ehe37

tünk benne, hogya szakmai közvéleményben hallgatólagosan kikristályosodott nézetnek nem akad elvi védelmezője. A jelen-ség azonban ettől még jelenség marad.
Amelynek okát előbb kezdték el vitatni,
semhogy érvényét beismerték volna.
A vitázók éppen a Filmkultúra
1971/3-as számában - elég sok oldalról
közelitették meg a szatíra helyzetét. lehetőségét, születésének,
kibontakozásának
társadalmi és történelmi feltételeit, A hozzászólók: az ankét során - úgy érzem két momentum kivételével, a problémának
szinte minden lényeges összetevőjére utaltak. És ez a kettő: a jelenidejű filmeszmény modellje és a !közönség idill-igénye.
Pedig valószínűleg elsősorban itt kell keresni a filmkomédiák kommerszializálódásának - tehát a szatírák elvetélésének is!
s az ennek következtében kikristályosodott Et priori besorolásnak az okát. Hogy
a filmalkotók - a fiatalabbak és nemcsak
ők - tekintetüket az elfogadott és mértéknek vállalt filmeszményre szögezve közelítik meg éppen az általuk lényegesnek
érzett problémákat.
A kommersz vígjátékok műfajon belüli,
majdnem teljes monopolhelyzetének
káros- következményeit kétféle veszteség-rovatban is könyveljük.
s az első mindenképpen az igényes alkotok elriasztása, vagy
legalábbis a műfaj hagyományos vonzásának közőmbösítése. A második veszteségrovat tételei - és ez átvezet a művészi
igényű filmkomédia virágzásának következő akadályához - a nézőtéren összesíthetők. Ide tartozik a kispolgári vagy elkispolgárosult ízlésű néző idill-igénye, tunya nyugalmának védelme, önelégültsége,
minden húsbavágó ikritika sértődött viszszautasítása. A középkorú
néző, aki már
egyáltalán nem kíván szembenézni önmagával - s az általános konszolidáció légkörében saját Ihelyzetét, jellemét is "stabilizálni" kivánja társadalmi dráma
helyett
nálunk viszonylag ritkán kap
olyasfajta szivárványszín rnelodrámát, mint
a Love Story, s ezért kénytelen megelégedni a történelmi romantika kulissza-világával. Ez a változat azonban, ha tökéletesen kielégíti is a 'hétköznapi valóságtól,
gondoktól való elszakadás, a "kikapcso38

lódás" igényét, magától értetődően
megfosztja a legkényelmesebb felfedezés,
az ismerős dolgokkal való találkozás apró
örömeitől. Nem igy a kommersz filmvígjáték, amely ebből is, abból is kínál valamit, s csipkelődő humorával még a néző
apró bosszúságainak is krónikása. A sikerstatiszt'ikák a továbbiakban azután kanonizálják ha nem is a selejtet, de a kommersz
vígjátékot, s az avatatlan nézőben és az
avatott szakmabelibenegyszerre
szilárdítják meg a meggyőződést, hogy a kommersz film csak az esetek nagy részében vígjáték, ám a vígjáték az esetek túlnyomó részében - kommerszfilm.
Szerencsere azonban, időről időre akadnak kivételek.
A napi és a :hetilapok kritikái nagyjából
és többé-kevésbé egybehangzóan mindent
elmondtak a Madárkák-ról, amit el kell
mondani. Hogya
Böszörményi GézaGyarmathy Lírviaalkotópáros, aki a Szandimandi-val egy berkeinkben új szemléletmód letéteményeseként
jelentkezett,
ezúttal egy társadalmilag talán kisebb horderejű, de nem kevésbé érdekes kérdéshez
nyúlt, faluról a városba érkező, új életformát kereső lányok botladozását követve. Urbanizáció, társadalmi mobilitás, aikklimatizálódás - a szocíológia kézenfekvő
fogalmai - 'csak a tartalmi koordinátarendszerét határozzák meg ennek a filmnek, s nem a lényegét. Mert Ida és Rozi,
az isten háta mögül felszökött Madárkák,
csak egy fokkal gyermetege.bbek, naivabbak, mint társnőik. A férj fogás célja szerint berendezett, beszűkült álomviláguk
nagyjából azonos. Ha a Madárkák kizárólag a "falusi kislány Pesten" téma korszerű változata lenne - valószínűleg remekül beleillene a kommersz vígjátékok
fent vázoltkleretébe.
A nézők többsége,
saját fölénye tudatában, felszabadult derűvel fogadná Ida és Rozi csacakaságai t.
Böszörménylék filmjében azonban többről
van szó: arról, hogy az vélet kereteinek
ugrásszerű megváltoztatása még nem változtatja meg magát az életet. Hogy a fiatalok nagyüzemi munkás léte - ideigóráig remekül megnér a Cilike-tudattal.
Hogy tömegben is lehet valaki magányos.
És a választott cél elérése - ez esetben

a házasság - nem feltétlenül megnyugtató happy end. Erről és sok másról szól
a Madárkák.

A film görbetükrében nemcsak Ida és
Rozi szellemi szeplői, kamaszpattanásai
duzzadnak nagyra, de a körülöttük zajló
és bomló világ 'ellentmondásai is. Mert
hiszen ezek a csitriik nem ész nélkül, hanem nagyon is érthető okból szöknek fel
a városba. Falujukból nemcsak az eszpresszó hiányzik, hanem a fiatalságot marasztaló értelmes munka, tartalmas élet is,
saz otthon, amelyet elhagynak, már egyiküknek sem otthona. A városi világ tarkább, fényesebb, mozgalmasabb - ez magyarázza vonzását, de ugyanakkor nehezebb benne eligazodni, és azok, akik Idához és Rozihoz 'hasonlóan kalauz nélkül
vágnak neki, nagyon könnyen eltévednek.
Nem iazért, mert Budapest bűnös város,
lápvilág, hanem mert ezek a Madárkák
- és nemcsak ők ketten - talmi fények
felé röpködnek. Gyarrnathy Lívia és Böszörményi Géza szernmelláthatóan
szeretik a maguk Madárkáit, értük haragszanak, nem ellenük. És a film látásmódját
meghatározó kritikai szenvedély, a groteszk emberábrázolás nem szorítja ki filmjükből a lírát. Lírainak érzem már a két
lány ősszetar.tozását, barátságát is. Ebben
a kapcsolatban, a közös sorson túl, meghatározó szerepe van egyfajta szelidaritásnak is. De megcsillan a líra ott is, amikor a lányok szökését egy-egy pingált tányérral támogató nagymama alakját látjuk, vagy az erényeiket-érdekeiket
védelmező lovag, Ambrus Dani ridegség-páncélja felhasad.
A vállalkozás dicsérete kritikánkban ma
már ritkábban tölti be a megvalósítás
menlevelének
szerepét.
Böszörményiék
filmje esetében erről semmiképpen nincs
szó. Márcsak azért sem, mert az elmondottak ellenére sem érezzük a vállalkozást
olyan átütő erejűnek és égetően aktuálisnak, mint a Szandi-mandi-ét. Ott a tartalmát veszített emberi munka kritikája
és az alkotó élet jogáért való kiállás társadalmunk aktuális fő kérdését vette célba, s a film válasza éppen ezért kordokumentumnak is jelentős. Itt a film hőseinek
beszűkült
világa bizonyos mértékig visz-

szaha t a filmi világra is: bármilyen erős
lencsével vizsgálják az alkotók Idát és
Rozit, a külvilágból érkező sugarak mind
ide futnak össze, s így a háttér, a környezet, a külvilág fényereje csökken, s a film
szerkezete nem teszi igazán lehetövé a
hősei fölé emelkedést. Legalábbis a
filmkockákon nem.
De a film, szerencsére, nemcsak a filmkockákori
rögzített látványból áll, hanem
azok hatásából is. És ez az a pont, ahol
Böszörménylék filmje megintcsak felülemelkedik az átlagvígjátéikon. Joggal említette minden kritika a Madárkák-kal kapcsolatban a cseh filrniskolát, elsősorban
Forman művészetét. Böszörményi ugyanis
megtanulta tőlük - nem átvette, Iemá301ta, hanem elsajátította,
tehát sajátjává
tette! - azt az ironikus látást, amely a
leghétköznapibb jelenség mögött is felfedezi az elhantolt ellentmondásokat. 'Sokszor elemeznie sem kell egy-egy momentumot, cselekvést, vagy szöveggel értelmezni, elég Iha a megszokott folyamatból,
gondolati és képi összefüggésből kiragadja, - s a kép máris új értelmet kap.
Gondoljunk csak az urbanizáció legelső
állomásaként feltüntetett,
részletező gondossággal bemutatott szemfestésre. Vagy
a Ieányszálláson tartott alkalmi táncóra
képsorára, a sután mozgó tornacipős lábak premier plánjáro - ebben az egyetlen képben, legalább egy riportra való
megfigyelés sűrűsödik,
Vagy itt van Rozi 'esküvői előkészületeinek egy látszólag semmitmondó momentuma - a .templomi ének felcsendülése.
Amikor a vásznat betöltő, unalmas fehérségben a templom falának 'egyetlen szűk
ablakszemében kirajzolódik a szomorú szólista arca, a majdnem torz vonások és a
szárnyalóan szép taktusok kontraszt jában
szinte megcsap a szartartás konvencionális
kisszerűsége, és a Rozi sorsát, kompromisszumos boldogságát is irigylő, magányos lélek nosztalgiája. Ebben az egy képben meggyőző általánosítását érezzük a
Rozi-szernléletnek, a 'férj-vadászat élettartaimat helyettesítő
életformájának, mintha még hat lány sorsát követné végig a
karnera. A budiajtóban lobogó menyaszszonyi fátyolnak a happy end fanyarságát
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funkcióját, ellenállhatatlan hatását szinte minden kritika kiemelte, s valóban, talán ebben található meg Böszörményi látásmódjának, máris egyéni stílusának kulcsa : az a filmhumor, amelynek
tartalma és titka van. Ami a történettől
és a gondolattól elszakítva, csak egy vizuális ötlet lenne, de azzal összefüggésben
- ítélet is.
Nagy kár, Ihogy a film Ihumora nem végig buzog ilyen tiszta forrásból, hogy a
film alkotói néha mem tudnak lemondani
dúsan burjánzóötletei'kről,
és akkor is
hasznosították őket, amikor ezt tartalmilag
semmi nem indokolta. (Ilyennek éreztük
például a konvencionális burleszk hatásokra építő kuktarobbanás, vagy Nagy
Anna önmagában mulattató, de a film
történetétől, gondolatvilágától, rnondanivalójától teljességgel független sokkutyás
hölgy epizódját.) Más esetben saját filmjük ritmustörvényeit sértették meg: a koszorúkötők kéglijében zajló piti pesti dolce
vita is valamivel hosszabra nyúlt a kelleténél.
A kritikai séma megkövetelné még Ragályi Elemér - a film ironikus hangvételét és líráját egyaránt híven szolgáló operatőri munkájának és a főszereplők
természetes, hiteles játékának dicséretét.
Ez alól azonban, úgy érzem, ugyancsak
felmentenek a megjelent kritikák. (Felmentenek mégaklkor is, ha az alakítások
dicséretében én még jobban differenciálnék, - Schütz Ilának és Szilágyi Tibornak ítélve a lombosabbik pálmát.) Inkább
csak a film szereposztásí koncepciójára
utalnék itt, rnert nagyon is jellemzőnek

aláhúzó

és szerenesésnek érzem, hogy Böszörményi
Géza ebben is. eltért a hazai vígjátéki sabloritól. Nem élt vissza a színészi tehetségben levő nyilvánvaló hazai bőséggel, nem
törekedett arra, hogy még a nyúlfarknyi
epizódszerepekben 1S sztárokat szerepeltessen, nagy nevekkel toborozzon közönséget, és a színészek szereptől szinte független, bizonyos Iiumorsémákkal adekváttá váló személyiségével teljesítse ki a figurák körvonalait. Igaz, ennek következtében a forgatókönyvben megíratlan vázlatos figurák - például Ferié - a vásznon sem nyertek dimenziót, de ennek fejében viszont egyetlen esetben sem került a színész a figura elé, senki sem "játszotta Ie" saját szerepét,
Nem feltétlenül
tartozik a nyilvánosságra, de elmondom: kétszer láttam a filmet. Először szakmai közönséggel,
vetítésen. Másodszor - nézőként a Bartók moziban. Itt jó háromnegyed ház volt, s a
nézők átlagéletkora nem sokkal lehetett
magasabb a szerepiöknél. Az őriellenőrző
és gyakran csalódást hozó viszontlátást
ezúttal
többszörösen bíztatónak éreztem:
nemosak az irónia új árnyalatai fogtak
meg, s a 'breugheli hangulatú képek varázsa hatott erőteljesebben, hanem a közönség reagálása is. A nevetés és a csend,
amely jelezte, hogy még a film külső, fellületi rétegének fogyasztói is többet értettek meg a Madárkák...;ból,
mint amit a
cselekmény elmond.
Ezért érzem a vígjáték-vita legbiztatóbb és legoptimistább hozzászólásának
Böszörményi Gézáét.
Földes Anna

A HETEDIK SZENTSÉG:

A HÁZASSÁG

Hol vannak a hétköznapok a magyar filmekben? - kérdezték a telhetetlenek az
"aranykorban", amikor Jancsó, Kovács,
Sára, Kardos, Gaál, Szabó a magyar társadalom szerkezetének alapvonásait kutatva, mintha a mindennapok hullámverését
mellőzve, csak a mélyből érkező jelzésekre
figyeltek volna.
A mindennapok ábrázolásához nélkülöz42

hetetlen pszichológia nem hiányzott az elmúlt év jelentős filmjeiből, gondoljunk
Szabó virtuóz emlékezéstechnikájára, Jancsó szuggesztív csoportlélektanára, Kardos
ördögi fi,guratanulmányaira, de kétségtelen, hogy a pszichológiai mechanizmusok
nem a mindennapok, a mindenkí tapasztalatában leszüremlett
életélmény felé,
hanem a strukturális, ideológiai, törté-

nelmi eredők irányába vitték a gondolati
konstrukciót.
Kivételes helyet foglal el Makk filmje,
a' Szerelem, ahol a pszichológiai eszközök
egy új dimenziót, a működő tudatot mutatták meg, mely tehetetlenül
és kiszolgálta tottan ráng mindazon eredők hálójában, melyeket az utóbbi évtized kiemelkedő filmjei feltártak.
Ebben az évben végre tendenciaszerűen
több magyar filmben feltünedeztek
a hétköznapok. ez azoriban nem jelent szernléletváltozást
az elmúlt időszak filmjeihez
képest. A Horizont, a Végre, hétfő alapján
ítélve, folyamatosnak
bizonyult az 'előző
években kialakult kritikai-társadalmi
szemlelet. A közegváltás természetesen
számtalan dramaturgiai,
rendezési
és stílusproblémát
hozott magával, melyeket
az
irányzat legújabb filmje, a Madárkák jórészt leküzdött.
Böszörményi-Gyarmathy
filmje nem
előzmény
nélkül való, emlékezünk
az
Ismeri a Szandi-mandit?
friss atmoszIérájára,
ötletesen felépített szerkezetére,
humorára.
Második filmjük
(időközben
szerepcsere történt, a Madárkák-at Gyarmathy írta és Böszörményi rendezte) világosan bizonyítja, hogyahétköznapokból
merített közeg nem ellenkezik az absztrakcióval, a társadalomra
vonatkozó információ közvetítésével,
"mindös:3,ze" gyökeresen új módszert, új stílust, új látásmódot igényel.
Két lány faluról a fővárosba jön, hogy
férjet fogjon magának. Miféle erők, törvények, áthághatatlan
társadalmi korlátok
szabályozzák a lányok viselkedését?
Milyen értékek,
viselkedési
minuik, társas
modeüek erőterében folyhatnak
le a történet szituációi,
mi az a lehetséges ingerkör, melyre a két hős reagálhat? Ezek a
kérdések vetődnek fel a filmben.
A stabil, folyamatosan
üzemelő társadalrnak egyik kérlelhetetlen
igazsága, hogy
:I társadalmi
munkamegosztás
tudatilag
piramis alakban visszatükrözött
rendszerében a felemelkedés lassú, generációkon
át tartó mozgásban valósulhat csak meg,
A mozgáspont a személyi élettörténet egyik
legfontosabb eseménye, a házasság. Ebből
az aspektusból nézve a házasság nem sza-

bad elhatározáson alapuló osztatlan és kizárólagos életközösség, hanem a társadalmi
piramis síkos felületén való megkapaszkodás eszköze, a házassággal szerzett pezíció szerepkörének
a gyakorlása, vélt és
tényleges javainak fogyasztása és élvezete.
A Madárkák hősei a paraszti-falusi
életvitelből kiszakadni vágyó lányok. Az egyik
megmarad a fővárosban,
a másik szakít
környezetével,
de vidéken marad.
Mit kell tudni egy városi feleségnek?
Dolgoznia kell egy gyárban, hiszen a fővárosban való élethez pénz kell és munkásférj; mindez csak ott akad. At kell alakítania arcát, festeni kell a szájat, szemet,
Iésülni kell a hosszú, kibontott hajat, érteni kell a tánclépéseket.
hasonlítani kell
'l Carnea-plakát
hölgyeszményére.
Tudni
kell a megvételre szánt rekamién. rugózni,
ismern i kell az antibébi
pirulát, és ha
szükséges, tudni kell, hogy hol van az ABbizottság.
Az expozíció a lányok munkásszállásán
zajlik le. Megjelenik a postás, aki valamikor innen nősült, valakinak
sikerült
a
,,'~erepy;áltás, A gyárban a szóba jöhető
Iér iielöltek köre gyorsan szűkül,
marad
Feri. akinek lakása van. Feri azonban viszszaél a rátörő tapasztalatlanságával,
elcsábítia és elhagyja. A kudarc az ártatlant
töri le. visszamegy vidékre, ahol várja vőlegénye. egy vasútas.
A másikat nem töri le a kudarc, tökéletesíti szerepismeretét,
Megtanulta, hogy
egy nő nem adlhatja magát oda "akárkinek". Barátnője
esküvőjére
meghívatja
az áhított fiút, és hála tökéletes átváltozásának. sikerül magát elvetetnie, városi
feleség lett.
Nem tudjuk, éreznek-e ezek a lányok
szerelmet. tudnak-e arról, hogy mi is az
a társadalom,
ahol élnek. törődnek-e azzal, hogy Kínát felvették-e
az ENSZ-be,
vagy sem, számukra
egyetlen ügy fontos, a városi, polgárinak
vélt élet, ahol
"a nő mezszerzí férje nevét, rangját, otthonát, a férj a vezetés jogát és a tisztességes eltartás
kötelességét,
mindketten
egymás támogatását
és a gyermekek nevelésének közös gondját." (Új Idők Lexikona, Házasság.)
A hétköznapokból
faragott
építőkocká-

kat fegyelmezett dramaturgiai szerkezet
fogja össze, és ami az egész mű erejét,
esztétikai értéké t biztosítja, az a stílus látszólag gondtalan, ironikus lírája. A hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos motívurnok
zenei logika szerint sorakoznak rendbe,
mindnek funkciója van, mely vagy a gondolati magra, vagy a történetre, vagy a
társadalomlélektani szempontból érvényes
atmoszférára
utal.
Az atmoszféra többrétegű. Felhasznál
modernül hangszerelt
OSI,
archetipikus
szimbólumokat,
mint a szeretkezés és vízárasztás összekapcsolása, vagy a temetés
és esketés egymásmellettisége. A másik
réteg a város és a falu lírai képeinek
egymás mellé illesztése, kölcsönös szépsége. A városi emberek ellesett pillanatai,
a munkásszállóban
rendezett tánciskola, a
munka bohózatvillanásai, a férjül kisze-

meltek portréi, az SZTK rendelőben várakozó öregek, egy idegbeteg fiatalember
sóvárgó tekintete, peremvárosi vendéglő
foltos, kockás abroszai, ennyi a lányoké
a fővárosból. A falu szépsége meghatóbb,
romlásában mutatkozik meg a romlatlan.
Elhagyott ház, a falusi élet üres, nagy
ünnepe az esküvői vigalom.
A rburleszkkel, nyílt humorral színezett
ironikus réteg tartja egységben a filmet.
Az irónia révén teremtődik meg a kapcsolat a rendező és a néző között, ebben a
közegben válik érthetővé és élvezhetővé
a film gondolati magja, mely nyugtat és
felborzol.
A Madárkák nem ítél, nem mond egy
szóval sem töbibet a kelleténél, megjelenít,
bemutat, állít. Állítása után viszont tesz
egy kérdőjelet.
Cs sp eíi György

A LESZŰKíTETT TÉR MEGNYílT

TÁVLATAI

Marat/Sade
dráma újrafogalmazására Brooknak bizoVálasztásai jellemzőek az emberre, témanyára több oka is 'volt, s közülük talán nem
választása rávall a rnűvészre. Peter Brookis
utolsósorban az, hogy észrevett a monak nyilván rnódja lett volna sajátosan
filmtémák sokasága közül válogatnia, a dern filmművészetben egy olyan tendenszeme mégis színpadi művön akadt meg, ciát, amelyet ezzel a művel biztatni, bátorítani, erősíteni kívánt.
Peter Weiss - takarítsuk meg a hosszú
E tendencia magyarázatához
azonban
címet - Marat/Sade-ján, Bizonyára nemcsak azért, mert színpadi rendező. És bi- egy kis kerülőt kell tenni.
A hosszú használatban a "mozi"-szóból
zonyára nem is csak azért, mert a dráma
kikopott a származása, Az, hogya
töve
eszmevilága, gondolatmenete, forma-érdekessége találkozott saját 'Véleményével, s hosszabb és mesterségesebb volt, mint a
felcsigázta formaképzeletét. A maga szü- játékossá tett nyelvi szárrnazéka. Filmen
a képnek máig is mozogní illik, akkor is,
lőföldjén: színpadon
tartva a művet,
"Brook bízvást ki tudta volna fejezni ön- ha mozgásra voltaképp nincs is valódi
magát s a dráma mondanívalóját,
Mégis szükség. Legalábbis nem annyi mozgásra,
mint amennyit mozog. Helyhez kötötten
filmre költöztette a Marat/Sade-ot,
átfilmet komponálni, látható kinetika íhe•.
költöztette és egyben átköltötte, úgyhogy
az új mű szerzőit is bátran lehet össze- lyett a képet láthatatlan drámai dinami!"
kával meg tölteni sok mai filmművész 'Szevont néven. Weiss/Brcokként számon tartani. A színpad-film műfajváltozásra, a mében is kevésbé fílmszerű, s elrugaszko~ r
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dásnak tűnik fel a film eredeti kif'ejezésmódjától. Sok helyszín térben is, időben is, nagy változatosság, a képnek
afféle gesztikulálása
sokak szemében, nézök és alkotók szemében is, ez
a filmdramatika alapállása, jobban mondva: alapmozgása, nélküle a ,film nem igazi
"mozi", nélküle a film nem használja ki
azokat a lehetőségeket, amelyekkel pedig
a technika megáldotta.
Pedig a technika áldása valójában nem
ott érte a filmet, ahol hitte, s ahol jórészt
máig is hiszi magáról. Mozgásszabadságnál, gondolom, nagyobb áldás a gondolatszabadság. Az elmoridandók részletezésének szabadsága. A kamera valódi szabadsága nem abban áll, hogy teleszkópnak
használható nagy terek, távolságok befogására, hanem abban, hogy mikroszkópnak is alkalmas, drámai szövetek vizsgálatára.
Van a modern filmművészetnek
egy
ilyen szűkítéssel világképet, emberismeretet tágító, gondolatot nyitogató tendenciája, a mozgásról az erő felé terelődő
irányzata, az eseményességről a dráma
felé forduló szándéka, s ez a szándék többször is bebizonyította magáról, hogy nem
filmszerűtlen. A gondolat mozgása, erőfeszítése, kételye éppúgy mozgófényképezhető, mint egy lovas-vágta s mint egy
karambol, látványosság nemcsak a tabló,
hanem a miniatür is, eszméikkel viaskodó
emberek tudnak olyan izgalmasak lenni,
mint egy tömegverekedés, A modern filmművészetnek ezt a fölfedezését ismerte fel
Peter Brook, ezért választotta filmtérnául
Peter Weiss színpadi drámáját. Bizonyára bátorításul is a film más útjait keresők
számára, akiket a mozgásnál kezd az erő
jobban érdekélni.
Kötöttebb Ihelyszín még antik színpadon
is nehezen képzelhető el, mint Peter Weiss
drámájának helyszíne: egy elmegyógyintézet zárt osztálya, a zárt osztály fürdőjének kegyetlen ketrec-rendje, a fürdőt erem ben egy ülőkád, benne a címszereplő.
Lazább helyszín még cowboy-filmben is
nehezen képzelhető el, mint Peter Brook
filmjének helyszíne: egy elmegyógyintézet
lakóinak ellenőrizhetetlenül kitágult rögeszme-világa, a gondoliatok és mániák va-

lóságos prérije, a préri fölött a történelem
egyik legnagyobb förgetege, a francia forradalom, fölerősítve a betegek ideglázaival, látomásaival, lázongásaival. Nagyobb
mozgási szabadságot kevés filmhős élvezhet, minta kádban ülő Marat, mikor végigvitázhatja a kádja mellett álló Sadedal a társadalmak minden időknél vágtatóbb időszakát, a forradalmat, végigkísénheti a történelem legfullasztóbb kaptatóit, vérengzéseit.
konszolidációit, lázadást és reakciót. Nincs szabadabb tér ennél a zárt világnál, nincs hermetikusabb
ennél a kitágultnál, kedvére mozoghat
benne minden szellemi erő, ameddig csak
egy színpadi filmművész képzelete ellát.
Brook, valójában szinte mellékes termékként, megoldotta ebben a filmjében
a televíziók színlházi közvetítéseinek problémáját is. Filmje ugyanis voltaképp színházi előadás. Az alapdrámát a legtöbb
helyen nem bontotta filmmé, csak az előadásnak azokat a részleteit nézte meg közelebbről, az 'előbbi szóhasználattal: mikroszkópban, amelyeknek minden kidolgozott színházi előadásban tulajdonképpen
benne ken lenniök. Osak a kamerával
úgy tudott hozzájuk férkőzni, mint egy
olyan eszményi, de elviselhetetlen néző
a közönség soraiból, aki rníndenre kívánesi, orr-távolságra hajol a színészhez, beletúr kellékekbe. díszlet-zugba, kiszimatolja a szcenika titkait-fortélyait,
megtapogatjaa szereplő fülét, nincs-e csak odaragasztva, belenyúl a szemébe, igazi könynyet sír-e. Brook kockára, filmkockára vág,
ja a színpadot, IS attól nem kívánesi néző,
hanem alkotó művész, hogya szétszabdaltat össze is tudja állítani. A részletet
azért firtat ja-vallat ja-gyötri,
hogy az
egész legyen teljesebb tőle, hogy egy-egy
teljesen összekuszált, zagyva vízió végül
is rendszerbe álljon össze, hogy egy dadogó nyelv tiszta és értelmes mondatokat
ejtsen. Hogy sok egymást keresztező, egymás szavába, egymás gondolatába vágó,
charentoni rögeszme kiadj on egy eszmét
a forradalomról, kiadja azt az egységes,
világos - nem mondhatom, hogy vitathatatlan, de mindenesetre - meggyőződéses véleményt, amelyet Brook vall a
forradalomról, a d'orradalmakról, a dráma
47'

írój ánál, Peter Weissnél határozottabban
Sad e márki érvei mellé állva. A színpadnak ez a filmkockákra szabadalása - pontosabban : kockákra osztása, hiszen egy
rendsz-eres, már-már pedáns, már-már katonás feltérképező, hadmérnöki precizitás
nyilvánul meg benne - volna a televízóik színházi közvetítéseinek szinte kizárólagos módszere. Áttekinteni előbb a mű,
aztán az előadás egészét, majd részekre
bontani, kiválasztani elsősorban a dráma
kulminációs sarkait, másr-észt a színészi
játék emocionális és kifejező törekvéssel
legélesebbre töltött pontjait helyezkedjék el ez a pont akár a színész arcjátékában, akár a gesztusaiban, bármely
fizikai cselekvésben -, s végül a szétbontott részeket úgy ősszerakni, úgy összekomponálni újra, hogy mű és előadása
egységes, célratörő vízióvá és gondolatmenetté szerveződjék a nézőben. A színpadnakenélkül akisléptékű,
részletes és megint használni kell a szót - katonai
feltérképezése nélkül, dráma nem fényképezhető, nem iközv-etithetőhibátlanul
és hiánytalanul, előadás nem adhat teljes élményt, hanem megmarad az egysz-erű közlés, a felületi tudósítás szintjén.
De persze a teljes színházi élmény előállításához elóbb olyan aprólékosan szorgalmas kismester kell, mint Brook, az
élmény felidézéséhez aztán olyan képzeletgazdag egyéniségű, nagy művész kell,
mint ő. S végül ahhoz, hogy egy színházi
előadás szinte ószrevétlenöl
lépjen át színpadról filmbe, s ahhoz, hogy kiderüljön:
nyugtalan, mozgó gondolatokkal teli színpadi rnű egyszersmind a legtelhetetlenebb
mozgásigényt is kielégitő film is, és majdhogynem automatikusan az, mert a két
műfaj közott korán t sincs szigorúan őrzött határ, ahhoz, moridom, olyan színpadra-e-filmre fogékony, 'a két rnűvészetet
egységbe-látó rendező kell, mint Brook.
A Marat/Sade-dal nem tett egyebet,
mint lefényképeztette az operatőrrel, David Watkinnal, Peter Weiss gondolatmenetét, drámaépítési módszerét, szinte olyan
tárgyilagossággal, rnintha dokumentumfilmet készítene. aztán hozzá:fényképeztette
a saját, rendezői eszmevilágát, véleményét emberről, társadalomról, forradalom-



rÓ11, szint€ olyan szubjektivitással, mintha
lírai vallomást tenne. A drámai objektum
és a rendezői szubjektum nem esik egybe,
ez kétségtelen, de a végtelenségig, tehát
találkozási pont jukig, párhuzamos egymással. Ez a nem -együtt-, de egymás mellett haladás szerzi, hogy Brook úgy tud
módositani Weiss mondanivalóján, amely
egyébként sem határozott és egyértelmű,
hogy nem tesz erőszakot rajta. Finoman
idomítja Weiss nézeteit a magáéhoz, korrekciói nem torzítanak, de nem is eszményítenek, hanem úgy adják elő egy
szuverén író gondolatát, ahogyanegy másik művészet ugyancsak szuverén rnűvelője interpretálni tudja, interpretální kénytelen őket, mert nem tehet mást személyisége, egyénisége csorbítása nélkül. Ha
ketten teszik ugyanazt, már nem ugyanaz
- s ha ketten gondolják ugyanazt, még
kevésbé lehet azonos a gondolatuk.
Kivált, ha mégiscsak kétféle közegben
fej-ezik ki magukat. Szándékosan nem használom a kétféle műfaj terminusát, mert
Weiss Marat/Sade-ja a színpadon, és Brook
Marat/Sade-ja a filmen - azon túl, hogy
ugyanaz a dráma - drámai rnűfajában még
a moziban is szírrházi előadás maradt.
Amennyire önmagában is filmszerű, mozgalmasan filrnszerű Weiss színpadi műve,
annyira önmagában is színpadszerű, helyhez rögzítetten színpadszerű Brook filmje.
A rendezői szerkezetentehát a beállításokon, akiemeléseken,
kinagyításokon
és elhanyagolásokon - múlik, illetve a
rendezői szerkezetnek köszönhető, hogy a
két közeg határvonala sehol nem vehető
észre, a határ s-ehol semmit és senkit meg
nem állít, a néző élményéből semmit meg
nem vámol. Bizonyos pontokon még hozzá is ad az élményhez. Nem azzal csak,
hogya cselekmény középpontjába ragadja
a nézőt, és kirészlétezi neki mindazt, ami-'
re kívánesi lehet, s nem azzal csak, hogy
az emberi indulatvilág legszélsőségesebb
megnyilvánulásait a közönytől a dührohamig, a féltékenységtől a gúnyolódásig,
az érzékiségtől a frigiditáslg mintegy kipreparálja a szeme előtt laboratóriumi sterilitással és vásártéri szennyezettségeiben. Nemcsak azzal, hogy a film, mértéktartó rendező kezében, hangsúlytalan tr ük-

kökkeI, mégiscsak több Iátványosságra képes, mint 'a színpad. Gondolok itt a téboly és a ráció olyan vízióíra, a túlfeszített eszmélet olyan hallucinációra
és a
felcsigázott ösztönélet olyan kitöréseire.
amelyek színpadon megvalósíbhatatlanok.
Ennek a drámának a színhelye elvégre
mégiscsak egy tébolyda,
cselekménye
mégiscsak forradalmi
eseményekből
és
epizódokból áll. Tehát felfokozott tér és
felfokozott idő, s ez a zsúfoltság nyílt
színpadon nem állítható elő, csak részleteiből filmre összevágva, filmre tömörítve.
Brook, a színházi rendező, a dráma szinte
apokaliptikus részleteiben lesz Brookká,
a filmrendezővé. Méghozzá az afféle monumentális,
nagylátványú,
nagymozgalmasságú monstre-filmek
olyan rendezőjévé, aki a tolakodó lehetőségek közott
is őrzi a kismesterek mértékét, ízlését,
szerény műgondját. Ötvösi módszerekkel
és eszközökkel közelít egy piramis tömbjeihez, nyers sziklákat farag drágakőfoglalatba. Konvulzív film-látomások így
maradnak belül mégis a színpad hatá-
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raín, elviselhetetlen, eszelős orgíák mínelen finomkodás nélkül az ízlés határain,
rémképek az irónia, a józan szemlélődés
határain.
S ami a szoenikailag legeffektuózusabban
Ielszerelt színpadon sem keresztülvihető,
a színek, az .árnyékok és a fények dramatikai jelentését Brook olyan tökéllyel használja, úgy tud velük bánni - pedig ezek
a hatáseszközök javarészt érzelmi szolgálatban állnak - hogy magyaráz, értelmez
EJ. játékukkal,
gondolatot közöl és embert,
helyzetet jellemez. Már-már az az érzése
a nézőnek, hogy ez a rendező szó, szöveg,
ember, mozdulat,csoportosít.ás
nélkül, némán, eszköztelenül teljes, kerek cselekményt tud elmondani, csak készítsenek
a keze ügyébe egy színskálát s egy fényforrást. Megfogalmazza velük a világot,
emberestül, drámástul.
De a keze ügyében van ennek a rendezőnek ezen a hideg technikán kívül a
Royal Shakespeare Company élő, ÍZZótársulata, hogy eljátsszassa velük a Marat jS ade-ot film-színpadon. A keze ügyében van
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egy forgatókönyv-író, Adrian Mitehell, aki
ismeri, hol kell ezt a drámát 'egész gondolatkörében és epizódjaiban úgy megragadni, hogya színpad nál is többet tudjon filmen.
Elsősorban azonban mégis egy színtársulat van a keze ügyéb2n, együttes, amelyben mindenki 'epizodista, abban az értelemben, hogyepizódról
epizódra épít fel
minden szerepet, tégláról téglára kalyibát
éppúgy, mint erődítményt.
Mert ugyan
hogyan lehetne olyan elragadóan butácska
és olyan vérlázító an ostoba az a színésznő,
Ruth Baker, aki az elmegyógyintézet
igazgatójának leányát játssza, ha nem tudná lélektanilag pontosan, meddig nézhető
el megbocsátóan, szelíd csúfondárosággal
az ártatlan tájékozatlanság és kandiság, s
mikor bőszít fel az elkényeztetett
és kimásnizott tompaság. Pedig ez a szerep
a drá mába n csakugyan mellékes, úgyszólván funkciótlan - már amennyire ebben a
színpadi míkrotársadalornban
egyáltalán
lehet funkciótlan
figuráról beszélni mégis teljes jelleme van, apróra kidolgozott életsorsa, sőt ki:hívo tt sorsa.
Ha pedig egy mellékes figura ennyire
él, hányszoros az élete annak a színésznőnek, Glenda Jacksonnak,
aki Corday
Sarolta szerep ét min t a charen toni elmegyógyintézet alvajáró ápolt ja játssza! Egy
politikai megszállottat és egy szemnambuláns beteget, egyszerre egy testben, egy
makacs tevékeny t és egy makacs tehetetlent, két lélekkel és kettős fénytörésű
sorsban. S ez a bonyolult összetettség a
színésznő játékában mégis tökéletesen áttekinthető, világos és megérthető. Elemezhetetlen, amit Glenda Jackson a színészi
mesterségből es a zűrzavaros emberi idegállapotokból tud, elemezhetetlen színrnű-

vészi titok - képlet, amely rengeteg ismerős elemből áll össze ismeretlenné.
Színészi feladatnak nem kisebb a Maratszerep, Patrick Magee feladata. A józan ész,
az ép logika a megszállottság és az őrület
vakító fényében. A forradalom végsőkig
megkínzott, sebbel-varral
borított Jóbja,
ószövetségi csapásokkal sújtott, megpróbáltatott hőse egy Eszmének s egy Rögeszmének, üldözött üldöző, mészárló humanista. Ezek az ellentétek végletes őszszepréseltségben, szétválaszthatatlan
egymásrautalságában
jelenbkeznek a színész
játékában, bármelyik elemük hiányzik, az
alakítás összeomlik. De a szíriész ül a
kádban és olyan mozdulatlan erő árad belőle, mint a Mózes-szoborból,
Egyszerűbb szerep a Sade márkié, márcsak azért is, mert Brook a színésszel, lan
Richardsonnal, a saját kételyeit mondatja
ki egyén és tömeg viszonyáról" eszmékről
és a megvalósulásukról.
Lehet ezt a szerepet rutinból is eljátszani, a kiábrándulás, a magány pózaí szerint, de a színész
meleg iróniával vonja be a sértődöttségeit,
a hűvös józanságát s ettől ez az egyértelmű figura ragyogni kezd, s körüljárva
más-más színét mutatja
ugyanannak
a
gondolatnak. Ugyancsak egyértelmű a tébolya Simonne Evrardnak, Marat élettársának az elmegyógyintézet
lakóinak szerepesztása
szerin t, ennek a klinikailag
egynemű esetnek mégis több változatát
mutatja be a színésznő, Susan Williamson.
A színészek közül talán a legkevesebb
meglepetést az igazgatót játszó Clifford
Rose szerzi - lehet, azért, mert ez az
illeszkedő, minden öntöformát azonnal saját formájának érző Coulmier úr a maga
ellentmondást nem tűrő szolgalelkűségében annyira ismert típusa korunknak.
Mátrai-Betegh Béla

EGY KOMÉDIÁS

FORRADALMI

ÁBRÁNDJAI

Ragyogj, ragyogj, csillagom
Hosszú ideig úgy látszott, századunk
második felében minden lírai törekvés
anakronizmusnak bélyegeztetík, a technikai racionalizmus
ellentétesnek
mutatkozott az érzelmek feltárulkozásával, azaz
aspektusából érzelgősségként aposztrofálódott mindennemű érzelmi utalás. Természetesen ez így dogma, s a jelentős alkotók jobbára nem hajtottak fejet előtte.
Talán mindennek retorziójaképpen is az
utóbbi években ismét nagyobb súlyt kapott az érzelmi élet, s valamiféle neoroman tikus törekvések is észleJ.:hetők az

egyetemes művészetben. (Csak mellékesen
jegyeznénk meg, hogy bestseller vagy
giccs szinten is egy lucskosra könnyeztető
"al,kotás" - a Love Story - győzte le a
szadizmust és pornográfiát.) Tévednénk.
ha ezt a necromantikát bárhogyan is rokonítanánk az igazi rornantikával, az pedig
egyenesen vulgarizáláshoz vezetne, ha a
forradalmi romantika dogmájával hozakednánk elő. Egyszerűen arról van szó,
hogy a lirizálás az ironikus distanciában
visszakapta jogait, hiszen "csupán" kifejezési gondokkal küszködött. Jól tudjuk,
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persze, hogy azért '2Z korántsem új találmáI1Y,a Brecht-féle elidegenítés is hasonló
irányba kutatott,
és nagyon valószínű,
ho~y Alexandr Mitta: Ragyogj, ragyogj
csi'tlagom című filmje fölhasználja Brecht
eredményeit is, Már eleve erre utal a film
főhőse, egy furcsa nevű, Ihóbortos 'komédiás, egy garabonciás Meyerhold, akinek
álma: eljuttatni az új, a forradalmi művészetet a legszélesebb tömegeknek, elültetni a klasszikusokat a harctól, inségtől,
giccsektől elnehezült szívekbe.
Mokiszin ábrándok Iközött él, de ábrándjai szebbek, igazabbak szinte mindenkiénél. Azazhogy ,egyenrangúak Fegyáéval, a
festőével, aki azonban megintcsak amolyan félnótás a falusiak szemében. A művészet szelgálatára rendezkedtek be, holott
önmaguk ellátására is képtelenek. Érthető,
ha napi gondoktól sanyargatott környezetük féleszűnek tartja őket. De mint Don
Quijote-nak is, nektik is akad Sancho Pansa-juk, aki gondoskodik róluk, elhárítja
felőlük a kiseb!bveszélyeket.
De csak a
kisebbeket! A nagyobbak elháríthatatlanok, azokat fejükre hozzák önmaguk, nem
védheti ellenük őket senki. Mert ez a
szerit őrület, a művészet tiszta őszintesége,
amely - milyen furcsa! - nem véd semmitől, kiszolgáltat, akár el is veszíthet,
Mitta fi1mje azonban még ettől a minimális szkepszistől is tartózkodik, ugyanakkor mégsem válik melldöngetően patétikussá.
Mokiszin afféle értetlen ember. Képtelen - például - megérteni, hogy a rnűvészet átváltható sárgarépára. tojásra, miegymásra. Igaz nem a valódi művészet,
csak ami annak akar látszani. Mint ebben a faluban Páska művészete, Páska azt
adja ra népnek, amit az kér, s ebből könynyen kialakíthatja az árucserét. Az érzelgősen ostoba filmecske pedig gyönyörűen
formálható
a kommentárral:
mindenki
megimphatja a magáét. Lehet belőle olcsó rnoralizálás némi narodnyik mázzal,
társadalomkritika,
ha a vörösparancsnok
előtt játssza, vagy resturáció,
ha a fehérparancsnoknak. A tömegek számára csemege így is, úgy is. Mégis, Páska "művészete" valóság, Mokisziné pedig csa'k ábránd. Hiszen nem látjuk megvalósulni

egyetlen előadását sem, mégcsak az sem
biztos, hogy tehetséges. Egy azonban bizonyos, a szándék is magasztosabb és értékesebb Páska valóságánál.
Tökéletesen
megvalósíthatja
azonban
Mokiszin az életét. A forradalom nem a
művészetet követeli tőle, hanem önmagát.
Mokiszin pedig megérti ezt, s noha nem
választja szét a művészetet és a forradalmat, a forradalomért hal meg. Kissé ostoba halállal ugyan, de hősként. És elpusztul Fegya is expresszív ábrándjaival,
költői képzeletével, s vele együtt alkotásai.
Csak Páska marad életben, aki mindent
a túlélésre "tett föl", akinek mindegy,
kit szolgál, honnan kapja a tojásokat.

Elmondásra kissé keserűen hat 'ez a
befejezés, szomorúnak az igazság. Csakhogy az igazság mégis bonyolultabb. Nem
egyszerűena két rnűvész igazságáról, a forradalom igazságáról van szó. Mokiszinék
a forradalmi művészet szelgálatára tették
föl életüket. Olyan művészetet kívántak
létrehozni. vagy közvetíteni,
amely az
egyszerű ernberekben a forradalom igazságait ébreszti föl, s amely művészet a forradalomban születik a forradalomért.
Ezek az évek Oroszországban a leggazdagabb ábrándok és legnagyobb lehetőségek évei. A külföldön
dolgozó művészek
sietnek haza, hogy szelgálatára álljanak a
forradalomnak, az otthonlak új művészet-

ről fantáziálnak. A művészetnek a tömegek között a helye, azt "terek aszfaltpapírjára láb-rotációsok"
rajzolják, ahogy
Majakovszkij rnondja. A harc azonban
nem kedvez minden esetben a művészetnek, ezért gyakoriak a félbemaradt pályák, a nagy ígéretek.
Mokiszin legjobb előadása (megsemmisíti a "zöldeket") voltaképpen művészetének parafrázisa, a valóság parafrazálja a
játékot. A valóság viszont következetes:
parafrazálja halálakor is, hiszen a komédiás azt már eljátszotta. Kriszja pedig,
a szerelmes nagylány már az előadáskor elsírja könnyeit, most csak a gyönyörű emlékek maradnak benne, ahogy Mo65

ki.szin Johannát
formált belőle. Mert talán ez volt az egyetlen
olyan pillanat,
amikor azt érezhettük,
hogy Mokiszin valóban érti mesterségét,
hiszen lám mivé alakítja a tudatlan
parasztlány t.
De - mint minden esetben a rendező itt is többértelművé
teszi a szituációt: há tha a szerelem csinálta az átalakulást? Erről a Mokiszinről álmodik a komédiás halálának
pillanatában
Kriszja,
aki
számára
nemcsak
már-már
érthetetlenül
nagy művész volt, hanem az első szerelem is. Ő volt az, akinek még Kriszja is
védelmet jelenthetett,
gondoskodást,
noha
a lány árva és eLhagyott volt, szegény és
szinte még kamasz.
De milyen volt 'hát Mokiszin?
Aligha
e világra való. Szinte megérkezése
pillanatában
lehülyézi
a vörösparancsnokot.
aki természetesen
börtönbe
veti.
Bár a fehérek szabadít ják ki, "élhetetlensége"
újfent
megnyilatkozik:
képtelen
akár ésszerű kornpromisszumra
is, jóllehet
tudja, rá még szükség van; az új művészet szikráját
ő hozza a faluba.
Bátran
fordul a fehérek
ellen, amikor legcsekélyebb esélye sincs a győzelemre,
és ebben
a hősies pózban azok számára
sem több
futóbolondnál.
(A fehérparancsnok
"csak"
megvereti
Meyerhold
urat.) És tulajdonképpen szíves-örörnest
lenne hős is vagy
hősi halott, el is játssza saját halálát. A
szégyent viszont nem tudná elviselni. Azt
azonban pontosan érzi, mikor hogyan kell
viselkednie,
ha komoly dologról van szó.
Számára pedig - hadd 'ismételjük el mégegyszer - két komoly dolog létezik: művészet és forradalom.
Művészet és foradalom. Erről szól Alekszandr Mitta szép filmje. Mitta a szovjet
filmművészet
fiatalabb nemzedékéhez
tartozik, filmjét a Junoszty
stúdióban készítette. Ez a generáció, szakítva a patetikus
melldöngetéssel
(nem rnondva le azonban
az elkötelezettségről),
valóságos
bonyolultságában
kívánja megmutatni
az életet,
nem maszkírozza
rózsaszínűre
árnyékosabb oldalát sem. Művészetük
ugyanakkor
líraibb s egyszersmind
ironikusabb
is az
elődökénél. A líra a pszichológiai
közelséget, az irónia a distanciát
kínálja. A kon-

krét helyzetekre
lefordítva
ez többnyire
az ambivalenciában
jelentkezik,
de nem az
alakok ambivalens ek, a rendező
szemlélete az. Mitta semmi esetre sem akar földöntúli
héroszokat
fölvonultatni,
ezért
alakjai hétköznapi
szemmel vizsgálva
őket jobbára
egyűgyűek.
Igaz ugyan,
hogy Mckiszin és Fegya is realitás, mégpedig a költészet
realitása,
a művészet
szépségének
realitása,
ám ezzel a realitással a valóságos világ vaskos tényei fordulnak szembe, a művészi realitás pedig,
mint minden
hasonló
esetben,
a jövőre
utaló. Hiszen a bennük élő gondolat, eszme egy elkövetkezendő
valóság felé mutat, egy új élet szervező erejenek ígérkezik. Jelenleg
azonban, mint óhaj, vágyakozás a tisztulásra,
csak lírai valóság lehet, amelynek
az érzelmek
hőf'oka adja
realitását.
Ebből pedig etikai korizekvenciák származnak:
Mokiszin és Fegya minden emberi esendőségük
mellett is a tiszta
emberi életet megtestesítő
hősként állnak
előttünk.
I
Ezeknek a gondolatoknak
a kifejezéséhez Mitta
nemcsak
bámulatra
méltóan
egyéni világot, hanem remek színészeket
is talált. Mindenekelőtt
O}2g Tabakovra
gondolunk,
aki Mokiszint
alakítja. Pontosabban átéli. Az általa formált
csetlő-botló
kisember,
a hebehurgya
vándorkomédiás
minden pillanatban
kész átváltozni,
akár
varázsigék
nélkül is, népmesék
legyőzhetetlen hősévé, minden próbát kiálló vitézévé, s erről a képességéről
pusztán
állandóan szemünkbe
fúródó tekintete
árulkodik. A film teljes egészében az ő figurajára
épül, a többiek csak színt jelentenek. Közülük azonban 'emeljük ki a Kriszját alakító Jelene Proklavát, aki szemünk
láttára alakul át egyszerű
parasztlányból
színésznővé
és érett asszonnyá,
és említsük meg Jevgenyij
Leonovot, aki hallatlan eleganciával
kerüli ki a Páska megfogalmazására
kínáLkozó sablonokat.
Túlságosan messzire
vezetne
viszont a film
színvilágának
elemzése, ezért inkább csak
utalnánk
arra az expresszív
rnesei színvilágra,
ami Mitta filmjének
sajátja,
s
ami adekvát terévé vált egy lírai an szép
történetnek.
Fábián László
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Ez a sikerületlen
jó film kétségkívül
nem
hagy mély nyomott a filmtörténetben,
legfeljebb a megfontoltan
alkotó Gillo Pontecorvo nem túlságosan hosszú filmográfiájában kerül majd kötelezően megemlítésre.
Ennyit a film jövőjéről.
Más azonban a
jelene.
Ha korunk nem volna az, ami, ha a
"harmadik világ" háborgó hullámainak verése nem hatolna el olykor-olykor
- bágyadt utórezgésként
- a mi védett középeurópai
vizeinkre
is, akkor
egy olyan
film, mint a Queimada, a kolonializmusneokolonializmus
furfangjait
leíró, didaktikus történelmi
kézikönyvnek
ez a nagy
műgonddal megteremtett,
művészi illusztrációja nem talá1kozhatna egyébbel, mint
teljes értetlenséggel.
így, a körülményeknek köszönhetően,
a sok helyütt
lelkes

fogadtatás
mellett fölbukkanó
értetlenség
legalábbis nem lehet teljes.
Pontecorvo
csaknem
mindent
fölmért,
amikor új filmjéhez
ezt a témát és ezt
a formát
választotta.
Választása
sajátos
módon tükrözi azt a dilemmát,
amellyel
eddig még minden európainak szembe kellett néznie, ha az elnyomott világ harcába
az elnyomottak
oldalán akart tevőlegesen
beavatkozni
lett légyen bár filozófus,
mint Régis Debray, vagy filmes, mint mondjuk - Valentino Orsini vagy Michele
Firk, a "Positif"
szerkesztőségí
tagja, aki
a guatemalai
gerillához
csatlakozva
lelte
halálát. A dilemma: azonosulás vagy nem
azonosulás. Tudniillik mindkettőre szükség
van. Mikor és meddig melyikre - minden
ezen múlik. Pontecorvo először is elvetette
az azonosulást leggyakrabban
helyettesítő,
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meddő és a legtöbbször ízléstelen nosztalgikus együttérzést. A spekulatív racionalitás oldaláról indult el az eleven történelmi tanúság fölmutatása felé. Nyilatkozatai azt bizonyítják,
hogy tisztában
volt ennek némely veszélyeivel és nyilvánvaló rnűvészi hátrányával. Megtetézte
még egy "hibával":
hollywoodi ecsettel
keverte ki történelmi tablója színeit. A
Queimadá-ban a kalandfilm eszközei nyújtják a rendezőnek azt a támasztékot, amit
Az algíri csatá-ban a dokumentumfilm
eszközei nyújtottak. Természetesen, ahogy
az utóbbi nem lett 'ettől még dokumentumfilmmé, úgy az előbbi sem kalandfilmmé. Az épület nem azonos az állványzattal. Elgondolkodni azon 'kell, hogy rniért maradt rajta a 'kész épületen az állványzat. Ez olyasmi, mint egyik-másik
magyar építkezés: elkészűlt a ház, de
mindjárt tatarozásra .szorulna, csak éppen
nincs már rá "keret". Pontecor-vo "művészi kerete" is kimerült, mire elkészült
a legfontosabbal. Nem tehetségről van itt
szó, hanem módszerről. A kalandfilm külső váza arra szolgál, !hogya lehetőség szerin t e1fedje a belső váza t: a sémát, s ezért
nem is tüntethető el anélkül, hogy emezt
fel ne fedné, bántóan-csupaszon ne hagyná szemlélnünk. Megérthető, hogy nyilatkozataiban Pontecorvo elsősorban a hollywoodiság, a kalandfilm-jelleg
tudatos vállalásáról beszél, de az igazság az, hogy
nyugodtan védhetné a spekulatív-racionális séma alkalmazását is: számíthatna a
műveltebb, az előítéletektől kevésbé s a
tényektől inkább befolyásolt nézők és kritikusok támogatására.
A Queimada mélyenfekvő, belső sematizmusa kétségtelen, De napjaink filmtörténetében a Queimada nem elszigetelt jelenség, egy nem mellőzhető áramla tot képvisel, amelynek tartalmi-ideológiai
indítéka és összetartója a "harmadik világ"
forradalmi harcaival való szolidaritás. Mit
je'ent ez az áramlat mint filmművészet?
Mindenekelőtt egy új témakört, új és még
megoldatlan szemléleti problémákat,
ennek megfelelő módszerbeli kísérleteket, a
filmeszköztár kibővítésére és átértékelésére tett kísérleteket. Az a bizonyos remekmű, amelyben mindez majd "helyére
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kerűl" és "végső értelmét nyeri", még
nincs meg (s lehet, hegy nem is lesz; ki
tud/hatja ?). De mivel a Queimadá...:hoz hasonló, tiszteletreméltó
rnűvészi erőfeszítések errefelé irányulnak,
kötelességünk
így is tekinteni őket.
Ami az adott filmmel demonstrálható
módszerbeli korlátokon túl Pontecorvo tehetségének korlátait illeti, ezek csak azon
mérhetők le, hogy mennyire sikerült a témaválasztásból fakadó szemléleti problémákkal megbírkóznia. A hazai kritika is rámutatott már, hogya film angol ügynök-főhősének kétszeri müködését Queimada szigetén afféle "művészi törésvonal" választja el a filmben. A történet feléhez érkezve volt ugyanis eldöntendő : ki legyen a
voltaképpeni főhős? Ám ez a kérdés súlyosabban megfogalmazva
így hangzik:
miről is szóljon voltaképpen a film? S végül: kihez szóljon voltaképpen a film? Ez
utóbbi kérdés elvontan, a film től és rendezőjétől elvonatkoztatva
értelmetlen,
hiszen logikus, hogyagyarmatosításról
szóló rnűalkotás egyaránt érinti a gyarmatosítót és a leigázottat, mindkettőjükhöz szól. Pontecorvo természetesen
nem
csupán a tevékeny konkvisztádorokat
érti
"gyarmatosítón",
hanem a történelemnek
megfelelően az "árta tlan" haszonélvezőket
is, az egész fehér-európai
társadalmat. S
az is természetes módon adott, hogy a
gyarmatosítottak
felszabadító harca rnellett áll. Csakhogy a két szembenálló féllel (leegyszerűsítve: a Marlen Brando játszotta Sir William Walkerrel és az Evaristo Marquee-szel eljátszatott José Dolores alakjával) bemutatott történelmi harc
tanulsága - a film rnondandója - más
és más lesz, ha az egyiket, vagy ha a másikat állít juk az előtérbe. Pontecorvo és
Franco Solinas (aki Giorgio Arlorio közrernűködésével írta a forgatókönyvet)
a
műelső felében .elmdította egy öntudatlan
rabból öntudatos gerillavezérré váló néger
fejlődésrajzát, aminek logikus, törésmentes folytatása lehetett volna a kudarcok
tanulságával
súlyos felszabadító
háború
problémáinak kifejezése a film második
felében. Pontecorvo és Solinas azonban
inkább Walker partizánvadász akciójának
részletezése mellett döntött. Maga ennek a

bemutatása
ragyogó,
ám az egész film
dramaturgiai
megbicsaklását
nem feledtetheti, s azt sem, hogy e formai problémának a gyökere a harmadik
világ harcához
:való viszony
ideológiai-politikai
problémaiba nyúlik vissza (a ,beleszólhatunk-e, vagy sem?" már említett
dilemmájáról van szó).
Máskülönben
az "európaiság"
dilemmája már a téma közelebbi
meghatározásakor is érvényesült,
akkor ugyanis, amikor
a szerzők a múlt századba helyezték
a
gyarmatosítást
és a neokolonializmust
leleplező filmjüket.
Hisz sajnos ma is nem
egy olyan ország akad a földön, ahol egyszerre szemlelhető
az eredeti gyarmatosító
hatalom primitív
banbár sága meg a felszabadító harcokból okult imperializmus
neokolonialista
rafinériája.
Nem csupán,
de
elsősorban
a portugál
gyarmatokra
gon-

dolhatunk.
Ö, Pontecorvóék
'éppen azt szerették volna elkerülni,
hogy e kolómák
felszabadító
harcába
hívatlanul
és kéretlenül "beleszóljanak"!
Ezért választották
az Antillákat,
s hozzá ·egy spanyol gyarmatszigetet,
olyasmit
tehát, ami ott már
nincs. A körülmények
iróniája,
hogy spanyol tiltakozásra
- kénytelenek
voltak
menetközben
"portugálosítani".
(Igy lett
az 'eredeti
"Quemada"
"Queimada").
A mintául választott
helyen a történelem
mintáját
szándékoztak
bemutatni.
Ehhez
egy évszázadnyi
elvonatkoztatás
a mától
föltétlenül
igazolható.
Más kérdés, menynyiben igazolható maga az egyáltalánvaló
elvonatkoztatás?
Nem jelképi elvonatkoztatásról
van szó,
ennek alig találhat juk nyomát a filmben,
legföljebb ha a befejezés nem szimbolikus,
amikor Walkert
egy kikötői hordár {José
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Dolores is az volt) szurja le a további
szolgaságra kárhoztatott néger "nép nevében". Hanem a mégoly finoman kidol60

gozott sémára, de megis sémára felépített,
didaktikus elvonatkoztatásról. Minden szereplő minden tettét a többnyire hamarost

levonható (és le is vont) tanulságok mozgatják, indítják a filmben. De - s ezt
Pontecorvo védelmében okvetlenül le kell
szögeznünk - semmiképpen sem a napjainkban legnagyobb visszhango t keltő,
közismert történelmi "esetek" tanulságai.
Sértődés nélkül legyen mondva, csakis az
ebben a fajta történelemben való tájékozottság bizonyos hiánya asszociáltathat
bárkit is - mondjuk - Che Guevarára,
José Dolores sorsának láttán. José Dolores és Sir William Walker alakja - történelmi "sűrítmény".
Kivonat, egyértelművé korrigált sors, de nem kiagyalt, s
nem is szervetlenül "asszociált". Hány és
hány ilyen José Dolores volt a múlt században és még századunk első felében is
földgolyószerte ! Itt az ideje bevallanunk,
hogy túlságosan keveset tudunk róluk. S
bizonyítható tény, hogy Pontecorvo és
Solinas ismer belőlük egy párat. Itt van
mndjárt
példaként - Haiti történelmének néhány nevezetes alakja. Napóleon
ostoba sógora ész és jellem tekintetében
nem hasonlítható ugyan a Marlon Brando
előállította ideális kalandonhoz (aki éppoly szakember, mint Az algíri csata ezredese), de tény, hogy Napóleon ugyanolyan
feladattal és ugyanolyan módszertani instrukciókkal küldte annak idején Toussaint ellen, mint e filmben a britek Walkert
Doloresellen.
Nem kellett hozzá Che
Guevara, hogy ezt a filmtörténetet "kitalálják". Nem kellettek hozzá Fekete Párducok sem, viszont ismerni kellett hozzá
a brazíliai néger "zumbi" -k felkelését.
És nem kellettek a tupamarók - kellett
viszont ismerni magának Tupac Amarunak a történetét. Vagy a yucatáni Mayo
tabernokét (ugyan hányan tudnak róla,
hogy amíg Európának "elzúgtak forradalmai", addig az 1847-lben megindított maj afelkelést sohasem sikerült elfoj tani, s csak
1935.:ben - ! - került sor szabályos békekötésre a mexikói kormány és az "indios sublevados" vezetői között ?), vagy a
Fülöp-szigeti Andrés Bonifacióét ...
Gyakorlatilag és elméletileg is helyesen
választottak Pontecorvóék, amikor a "jelképezés" helyett inkább a didaktikus történelmi "sűrítést" választották, ha már
egyszer elutasították a jelenbe való konk-

rét "beleszólást". Vajon véletlen, hogy
például a kubaiak minden fenntartás és
megkötés nélküli, szerves folytatását látják a Moncada ostromában meg a "Granma" akciójában a múlt századi José Martí
forradalmi felszabadító harcának? (S ez
náluk korántsem ugyanaz, rnint nálunk
volt a "lobogónk Petőfi"). Messzire vezetne annak taglalása, hogy mennyi "múlt
századi" van világszerte a jelenkori
gerillaharcokban. De van, és azért lehet, mert
a múlt századi harcaik is nagyon közel
állottak már e századi harcaikhoz ; nem
úgy, mint a mi harcain k itt, Európában.
S talán nem belemagyarázás, ha a Queimadá-ból azt látom, hogy Pontecorvo és

Solinas nemcsak megérezte, hanem pontosan tudj a is ezt. Végül is az egész történelemnek hiába keresnénk a kulcsát (s
ennek a filmnek sem találhatnánk meg az
"értelmét"), ha nem volna törvény a lenini egyenlőtlen fejlődés. Ezért és csakis
ezért van ma tanulnivaló nk az egykor
nem oktalanul "elmaradottnak"
nevezett
népektől.
Egyébiránt a film alkotógárdájából
nem
csupán a forgatókönyvírók és a rendező
hajlamos az ilyesfajta tanulásra. Nem a
színészekre gondolok, nem Marlon Brandóra - aki bár az elmúlt években számos
szép tanújelét adta a baloldali törekvésekkel (egyebek közt a Fekete Párducok harcával) való rokonszenvezésének
mégsem
bizonyíthat mást filmbeli játékával, mint
azt, hogy Hollywoodban még a legizmosabb östehetség is csak "hollywoody módra" tanulhat meg játszani -,
hanem
Ennio Morriconéra, a zeneszerzőre, akinek olykor az extatikus szenvedély magaslatára emelkedő, zaklatott, modern és
eredeti kísérőmuzsikája
arra enged következtetni, hogy odafigyel a "harmadik világ" - nem folklerikus - zenei irányzataira, nevezetesen: bizonyára ismeri a
kubai Leo Brouwer ragyogó filmzenéi t. Az
operatőrnek, Marcello Gattinak viszont a
Queimada kollektívájában
nem juthatott
hasonló "szereposztás".
Ő a hollywoodi
fényképezési technikát volt köteles "szállítani" Pontecorvo koncepciójához.
Csala Kóroly
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A S,ZÜRREALlZMUS
"S fejünk

fölött

elTöpü!

ÉS A FILM
a nikkel

szamováT"
(Kassák)

Minden valamire 'való ifjúság minimális
programja: meghódítani a világot. Hát
még annak a nemzedéknek, mely apja
könyvei közt Nietzsche vastag bajuszát is
megcsodálhatta, s az Európán átszáguldó nagy Forradalom izzó levegőjét szívhatta magába! Külöriösképpen pedig azoké,
akik közülük költőknekiratkoztak
fel a
20. század történelmi lapjaira. Ök indították el a 20-as évek elején azt a szellemi
mozgalmat, mely kezdetben szupernatumli.zmusnak nevezte magát, s ami ugyan
nem volt helyes megjelölés, de egy tekin tetben jól irányí tott a lényegre: a névben szerepelt a natura is - természet,
külvilág -, ami a szürrealizmus igazi gya-korló tere.
Mert elrugaszkodni a valóságtól, köpni
a tárgyak világára, a természet öntörvenyére, sosem, ma sem esik nehezére az
-ernberi szellemnek. Rendelkezésére áll a
képzelet, s ha az nincs, vannak bőven kábítószerek; a fantasztikum légterében nehézkedés nélkül lehet röpülni. A szürrealisták mindig is megvetettéka
naturától
elrugaszkodó, merő fantasztikumot.
Ambíciójuk nem volt kisebb, mint ab~2
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szolút úrrá lenni a natura fölött; bekebelezni, vagy legkevesebb, a szellem leigázott gyarmatává tenni ezt a külvilágot,
a tárgyak, a reális dolgok világát. Nem
azért akarták ezt, mintha magukat titánoknak vélték volna, - bár talán titokban mégis, hiszen fiatalok és költők voltak -, de igenis, az emberi szellemet tekintették Titánnak; vagy legalábbis a titánok sorsát szánták neki.
Céljuk a Totális Ember volt, aki önkényes dekrétumokkal rángat ja a vnalúrát,
maga ad értelmet a természetnek, tetszése
szerint aggat ja címkéita dolgokra. A szürrealizmus, amennyiben valóban létezett
mint koherens szellemi mozgalom, nem
jelentett mást, mint a költői képzelet szűntelen birkózásáta
natúrával.
Mert kérdéses, hogy korszakos értelemben
volt-e a szürrealizmus valaha is elhatárol ó
szellemi mozgalom, mint akár a klasszicizmus, romanticizmus, realizmus vagy naturalizmus? Történetileg - még a leginkább virulens időszakában is - csak eg'y
viszonylag kis csoport vallotta magáénak.
Párizsban. Örökösei - szétszóródva Eu -e
rópa nemzeti irodalmaiban - számbelileg
sosem voltak sokan, s igazán eredeti is
kevés akadt közöttük. A legkésőbbiek már
közvetlenül a második világháborút meg-
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előző időben, a cseh irodalomban jelentkeztek csoportszerűen, (Vladislav Vancura,
Vitezslav Nezval, St. K. Neumann).
E párizsi ifjak első ünnepélyes aktusa egy
halott nierész "felképelése" volt. Az irodalomtörténet szinte mallékesnek tekinti,
ki volt ez a halott, mintha bárki lehetett
volna. de éppen Anatole France-nak kellett lennie, hogy az ifjú szürrealisták felpofozzák: ez a finoman szkeptikus-ironikus, racionális elme, a szalonképessé lett,
szuperművelt, csipke könnyű naturalizmus;
8. naturával
megalkuvó 'emberi szellem,
mi több, annak objektív mindenhatóságát
sunyin hirdető reklámtábla. És ráció a
credo helyett!
Már pedig a ráció (a logika, a realizmus,
a tudomány, a lapos pozitivizmus) fosztotta meg az emberi szellemet a totali-

tástól ! "Credo quia absurdum" mondotta
már a 3. sz.vban Tertullianus, éppenséggel
nem azért, hogy hencegjen hitének vakságával, mint azt gyakran értelmezik. Az
inkarnáció (a csoda, az abszurdum) tagadása nem bizonyított számára semmi egyebet, mint az ész gyöngeséget (ésa realizmus fantáziátlanságát). Ezért a totális ember (Tertullianus számára isten) dolgaiban
nem az ész, hanem a hi t a megismerés
alapja. Az ész anatura
lealjasult cinkosa,
vagy méginkább az emberi szellem bőrtönőre.
Természetesen, a szürrealisták fütyült ek
Tertullianusra, s egyéb dolguk volt, mínt
az isteni lényeg inkarnációjával törődni.
De ugyanabba az utcába mentek be, mint
Tertullianus; megismerésük alapja a hit
lett, a csoda, az abszurdum vált természetessé, autentikussá számukra.
Most már csak az volt hátra, hogy ez
a Totális Ember (a szürrealista) cselekedni

kezdjen. Erre egyelőre a művészetek mutatkoztak alkalmasnak, közülük se miridegyik, elsősorban a költészet és a festészet
(8 próza már nehezebben tört be, nem is
szólva a filmről; a zenében Eric Satie próbálkozott vele, de ugyan mit mondhat a
zene az abszurdról, a csodáról, anatura
leigázásáról l).
Anatura leigázásáról, mert erről volt szó.
És cinkosának, a fantáziátlan rációnak félrerugásáról. Salvador Dali egyik f'estményén egy zsebóra lapja úgy csurog le az
asztal szélén, mint híg rétestészta, egy másik meg hernyóként csüng egy döglött
faágon. A kékeslilában derengő tájban ez
a két óra - s egy halszerű állattetem hátán átvetve nyeregként egy harmadik uralkodik. A kép címe után - Az emlékezet tartóssága - akár szimbolikusnak
is vélhetné az ember. Gyanús azonban az,
hogy ezek az órák - különös deformáltBunuel:
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ságuktól, térbeli helyzetüktől eltekintve
- nagyon is naturálisan megrajzolt órák:
nemcsak a számjaikat lehet leolvasni lapjukról, s a mutatók pontos állását megállapítani, de még felhúzó gombjuk bordás
szegélye is aprólékos gonddal van kirajzolva. Akárcsak egy naturalista képen.
A szimbolizmus mindig is mámorosabb
volt, szerelmesebb a képzeletbe, semhogy
él valóság naturális
részleteinek kidolgozásával bajlódjék.
Dali képén szó sincs a
szimbolizmus lágyságáról, fátyolosságáról,
a dolgok puha ősszeolvadásáról. Itt a képzelet agresszív, kemény; a képzelőerő
kardcsörtetve támad a naturára, a valóságos dolgok, a tárgyak világára. Ami éppen
a szürrealizmus lényege.
"És semmi nincs új dolog a nap alatt";
Salamon szavai a szürrealistákra is vonatkoznak. A szubjektum, az emberi szellem,
a képzelet mindig készen állt erőszakot

elkövetni az ismert dolgok megszokott természetén, s ha másképp nem tehette, legalább torzan ábrázolta, hátborzongatóan
groteszknek. sokszor értelmetlennek, mechanikusnak. Elég példát nyújtanak erre
a népmesék, a korai gótika, a középkor
vallásos témájú grafikája, metszetei;
a
kódexekben a misztikus rajongók ördögés istenlátomásainak
szörnyalakjai. S a
sor tetszés szerint meghúzható visszafelé
is: a mitológia világán keresztül a homályba vesző mágikus kor riadt szelleméig és agresszív cselekedeteiig s előre is:
Dantén, Hyeronimus Boschon, a Bruegheleken, az "őrült" Goyán keresztül - hogy
éi mába ugorjunk
- Joyce-ig, Bunuelig, s
tovább. Itt mindenekelőtt egyfajta magatartásról van szó a dolgok természetével
szemben. S éppen 'erre a magatartásra hivatkoznak a szürrealisták első kiáltványukban : "Semmi közünk az irodalomhoz ...
A. szürrealizrnus nem új kifejező eszköz,
még nem is a költészet metafizikája; hanem teljes felszabadítási eszköze a szel:"
lemnek. .. A szürrealizmus nem költői
forma. A szenem kiáltása ... "

Felfoghatjuk Salamon szavait mint önmaga ellentmondását is, s ebben az értelemben - az időhöz kötve - születésekor
rninden dolog új a nap alatt. A szürrealizmus is. A szubjektum jelzett magatartásából kelt életre ugyan, de történelmileg sajátos jegyeivel korához van kötve.
Kora három nagy szellemi áramlatának
alapvető félreértésével kötözi magát, megismételhetetlenül,
a két világháború közötti időhöz.
Közismert, hogya
szürrealisták
nem
Szokrátesz gyermekei voltak; a filozófia
fogalmai elől már eleve impulzív képzeletük bástyái mögé zárkóztak,a
rendszeres
gondolkodást az ész csapdájának tekintették. Amikor a hegelianizmust és a marxizmust be akarták építeni filozófiailag
megtámogatatlan bástyáik közé, tulajdonképpen mindkét gondolatrendszerből egyetlen motívumot ragadtak meg: a totális
ember igényét, a totális szintézis követelményét. De a marxizmussal olyat is
kaptak, amit kevéssé érthettek meg: a tör-

ténelmí realitás gondolatát, a társadalom
objektív törvényeit s gyakorlati programját, ami kívül es.ett szubjektív mindenhatóságukon. Az ortodoxok ezzel a gondolattal nem is tudtak mit kezdeni, a neológok pedig mindinkább a marxizmushoz
közeledve, egyre súlyosabbnak érezték az
ellenmondást, melyet a szürrealizmuson
belül nem tudtak megoldani; belső válságok következtek, s rövid néhány év múlva teljes szakítás.
A harmadik eszmeáramlat,
mellyel a
legszorosabban összenőttek, nem elsősorban filozófia, inkább módszer : a freudizmus, a pszichoanalitika. Vannak, akik úgy
vélik, hogy a szürrealízrnus egyenesen a
freudizmus szülötte. De közelebbről nézve kitűnik, hogya freudizmus éppen leleplezi a szürrealista szubjektív totalitást;
megmagyarázza a szürrealista magatartás,
agresszivitás, a szubjektum
totális igényének jelenségeit, de nem igazolja; a
tudatalattiban megjelöli azt a boszorkánykonyhát, ahonnan a szürrealista .a képzeletét táplálja, rendszerezt ia tudat elől elfedett háborgó ösztönöket, os analitikus
eljárásával utat nyit a kontroll nélküli
"spontán alkotás", az "automatikus írás",
az ötletbetörések kiaknázásának. De a freudizmus a szubjektum és a külvilág konfliktusában éppúgy ez utóbbi realitásából
indul ki, mint más tudomány; a szürrealista pedig a maga szubjektumának
realitásából, mint minden felajzott képzelet,
ösztön, álom vagy éppen őrület.
S a szürrealisták
nem is haboztak e
tekintetben levonni a végső következtetést. André Breton az "ideális állapotot",
az abszolút szabadság állapotát az őrületben jelölte meg. S a bátrak számára ajánlotta is.

Mindez nem új dolog már. S úgy hangzik
mégis, ki tudja hányadszor már, mintha
éi szürrealizmus
valamiféle "leleplezése"
volna. De csak azok számára, akik a fülüket ilyenre hegyezik. Mert ugyan mi
leleplezés van abban, ha megmutat juk,
hogya szürrealizmus nem egyszerűen az
álom költészete; hogy magába akarja foglalni azt iS,ami nem ő, nem merő szub-

R. Clair:
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jektum: a realitást az álom fennhatósága
alatt? Közülük sokan nem értették meg
r, marxizmust, de sosem támadták. S mert
aktivisták is voltak, harcoltak vele együtt,
ha nem is mindnyájan a marxizmus céljaiért, de az ellen, ami e célok megvalósítása útjában állott. Vagy rrem ők írták-e
1925-ben Paul Claudelnek szánt nyílt levelükben. "Minden erőnkkel azt kívánjuk,
hogya
forradalmak, a háoorúk
és a
gyarmati fellkelések megsemmisítsék
a
nyugati civilizációt, amelynek söpredékét
Ön még keleten is oltalmazza ... " (Claudel ez időben tokiói nagykövet!) Megfogalmazta-e élesebben ezt a forradalmi ifjúság Párizsban a 68 májusi események
során; gyújtóbbak-e ma az imperializmus,
a kapitalista struktúra ellen harcoló nyugati ifjúsági tömegmozgalmak szavai?
Az bizonyos, :hogy nem forradalmi szándékukban, mindent átformálni akaró szenvedélyükben, szembeszökő merészségükben rejlett gyöngeségüle. Egy nagyon egy··

szerű tényben. Ha egy vasszögekkel kivert tüskés vasalót ábrázolnak; ha egy kirakati baba karcsú lábát összeragasztják
egy husvéti sonkával; ha Hindenburg bajuszát homlokukra rajzolják, s 'egy kecses
női akt vállára zsíros lovagló csizmát
akasztanak: akkor bosszút álltak a gyűlölt
külvilág dolgain. Ha írásaikból kidobálják
a metafora elrozsdásodott fordulatait, nincs
többé úgymint, amint, akárcsak, ahogyan,
s hasonló ócskaságok; ha így "a nap lenyugvó kutya" lesz, a szem "arc lesz
vagy tájék", "asszonyom tompora homokkő és cement", "öle csomagolni való és
csőrösemlős", 's a hídon "macskafejű harmat" ring; akkor kellő fantáziával olyan
sűrített költészetet teremtenek, amilyen a
legnagyobb költőknek sikerül ritka pillanatokban. S ha materialistáknak
vallva
magukat, mégis képtelenek elfogadni, hogy
az anyag léte független a gondolattól; s
mert könnyen el tudnak képzelni egy garden partyn a míníszterrel intim kettesben

sétáló kacér lokomotívot, már azt hiszik,
hogy az impotens miniszter ésa meddő
lokomotív ölelkez€séből új világ született;
akkor nem a naturát igázták le, hanem
Nakonxipánt hódították meg maguknak,
ahol tudvalevőleg minden álmuk teljesül,
s gyermeki boldogság várja őket.

nyílt előttük e nagyon fiatal, újszerű és
technikai ízű művészet kapuja. Nem így
történt. Talán azért, mert a filmkép, a költői képpel szemben, túlságosan is elkötelezettje a natúrának, a tárgyak, a dolgok
reális világának. Bunuel kivételes eset
volt, mint ahogy kivételes az egész filmtörténetében mindmáig; szürrealísta in spirációja mélyebb volt, mint a párizsi ifjaké, s lehetetlen nem érezni benne a spanyol katolicizmus középkorias komor, nyers
képi világának hatását. S így bár életművének egészéri végigvonul a szürreális
szemlélet, kifejezetten szürrealista programmal csak egy filmet alkotott még, Az
aranykor-t
(1930); későbbi filmjei közül
átfogóan szürrealísta szemléletű csak kettő, az Oszlopülő Simon, s legújabban a
Tejút. Többi filmjében, mint más rendezőkében is, csak intermezzóként lép fel
él szürreális
mint sokkírozó, váratlan aszszociáció, gyakran mint groteszk (olykor
hátborzongató, humortalan
formájában),
vagy mint torzított naturalizmus. Megtaláljuk ezt sokszor Fellininél, inkább a barokkos költői fantázia túltengéseként (Júlia és a szellemek); kifejezetten a humor
groteszk elemeként - mint a néma burleszkekben is oly gyakran Richard
Lesternél; s a közelmúltban - nem minden szürrealista program nélkül - Menzelnél (Szeszélues
nyár),
Chytilovánál
(Százszorszép ek), Formannál (Tűz van babám). A felsorolás távolról sem teljes, bőven akadhatunk még példákra, inkább
csak jelzés.

A szürrealizmust a hasonló ösztönzésű
a szubjektum lázadásából eredő - izmusoktól a natúra örökös jelenléte, képeiben
az érzékletes tárgyi világ hangsúlyozott
szerepe különbözteti meg. (A Dada elsősorban a megszokott kommunikációs jelek, művészi kifejező eszközök ellen lázadt, amennyiben kategorizálni lehet a lázadás nüanszaí közt.) És mivel a szubjektumnak a maga testisege (vak ösztönei,
nemisége, nyers fizikai ereje) is külső
világ,a szürrealísta ezeken is végrehajtja
képzeletbeli manipulációját.
Víziói közt
ott a nemiség, az erőszak, s a különféle
célokra használt emberi test témája.
S ahol a természet megszekott (a rációtól elfogadott) rendjébe belép az esetleges,
a véletlen, a rrern törvényszerű, ott közönséges értelemben csodáról beszélünk. É/s a
szürrealistának éppen ez a csoda, az ész
számára lehetetlen a természetes, mint
Tertullianus számára az istenivé vált test,
az átlényegülés csodája. Igy a szürrealizmus a művészetek közül elsőnek azt vette birtokába, amiben ez a csoda spontánul megvalósul : a költészetet. A költészet (s nem egyszerűena
versírás!) lényege szerint az ember örök igénye és
vágya ,a csodára, a mágia varázslatára. a
valóság erejével bíró álomszerűre.
René CIair a Réflexion faite-ben elvileg
Dehát, merülhet itt fel joggal a kérdés, is lehetetlennek mondja a szürrealizmus
mért nem a filmet vették elsősorban bir- és a film találkozását, egyszerűen már, altokukba a szürrealisták, hiszen a film ép- kotási módszerük különbözősége miatt is.
pen ez a "csoda", "mágia", "a valóság ere- Márpedig a módszer a szürrealista szájével bíró álomszerű", ahogyan azt a film- mára lényegi kérdés. Csak arra kell gonművészet teoretikusai mindig is hangsúdolnunk, amit André Breton vallott az allyozták? A szürrealisták kezdetben maguk kotás spontán folyamatáról, a képek véletis ezt hitték, rendkívüli mértékben izgatta lenszerű egymásba kapcsolódásáról (vagyis
őket a film, számos kísérletet is tettek, az ész kontrollj ának telj es kikapcsolásáról) ;
hogy kifejezzék mondanivalójukat mozgó- hogy Breton az "automatikus írás" ösztöképeken. Ismeretes az is, milyen óváció- nös folyamatában magát az írást is nehézval fogadták Luis Bunuelt, amikor az be- kesnek találta, s a tollbamondást ajánlotta,
mutatta nekik 28-ban Az andalúziai ku(azóta fel találták a magnetofont, de lényetyá-t; úgy tűnt fel, hogy ezzel szélesre
ges javulást nem hozott); hogy a szürre-
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alizmus a legvázlatosabb szüzsét, felvázolt szerkezetet isa teremtő szubjektum
elárulásának tekintette; mindennek megvalósítása pedig elképzelhetetlen a filmművészet technikai apparátusában. Igy az
is kérdés, hogyafilmkészítés
melyik stádiumárba vihetné bele a rendező a maga tükéletesen kontroll nélküli .szubjektivitását?
A forgatás folyamán - még ha a stábbal
való együttműködést képtelenül anarohi-

kusnak gondoljuk is el - a rendező pillanatnyi ötleteit, szubjektivitásának magömlését
valahogy a térben, anaturában
lá.tható dolgokon, lényeken, s azok kapcsoléltában meg is kell szervezni, hogy filmre
vihető lehessen; még leginkább a vágóasztalon képzelhető el, ahol a rendező a fölvett anyago t szétdarabolja, s ösztöneinek,
L.

Bunuel:

Öldöklő

angyal

•

változó hangulatainak, szubjektivitásának
sugallatára ragaszthat ja össze. Amde ha
csak: a leghalványabban kirajzolódó sztori,
előre megállapított téma vonal át követi is,
az már az alkotás soha meg nem tervezhető, spontán kalandjának a feladása, botrány a meggyőződéses szürrealista szemében.
Pedig a szürrealizmus klasszikus képviselői mégis valahogy így képzelték el,
így tartották "igazinak", a maguk számára használhatónak a filmet. Erre mutat az
is, ahogyan nézték. Mert sokat jártak moziba, de hogyan? Egy-egy filmhez öt-tíz,
néha csak egy-két percre ugorva be, s egyegy jelenet, kép benyomását emlékezetükben átvitték, beledolgozták a többi, véletlen kínálta filmbe; valahogy úgy, ahogy
újságcikkek kivágott, s egymáshoz ragasztott címeiből alkottak verset. Így jötbek
létre azok a "megfejthetetlen
asszociációk", az egymásra zuhanó képek közt az
a varázslatos "szikra", amit Breton mindig is a szürrealista élmény lényegének
és kritériumának tekintett.
Filmélményeikben is.

De tegy ük fel, hogy mindez a szürrealizmus kamaszkorának túlzása volt; hogy nem
szükséges
az alkotásban a szubjektivitásnak ilyen abszurd fokát megvalósítani. Hiszen ez a legtehetségesebb és legkövetkezetesebb alkotóinak sem sikerült; magának Bretonnak is hányszor kellett a szellem "börtönőrét"
a szürrealista Totális
Ember "elárulóját", az észt segítségül hívnia, mert a szürrealista kép a ráció nélkül már nem mondott semmit, nem teremtette meg a "totális szellemi szabadságot" , amit vártak tőle! Vagy sikerült-e meg'Valósítaniok azt a programot
(akárcsak a maguk körében is), mely
szerint "a nyelv azért adatott az embernek, hogy szürr ealista módon éljen vele",
vagy ahogyan az Oldható hal (Breton)
programba adta: "A nyelv éppen ott kezdődik, ahol a közérthetőség megszűnik" ?
És éppen ez a nyelv, amelyen Nakonxipánban beszélni illik. De akkor mi lesz
anatúra
- és az ész - fölött kivívandó
totális szabadsággal; a forradalom szép in70

dulatával, amit minden 'erejükkel a szubjektumon kívüli világnak akartak meghozni? Mert igazán csak az érdekelte őket,
s nem a művészet önmagáért; dührohamot
kaptak az esztétika említésére is. Ambíciójuk morális volt: ,egy totális igényű
életstílus, a létezés egy merőben új módjának kidolgozása. S úgy vélték, ezt elérhetik, iha bebizonyítják, hogy az ember tetszése szerint adihat érbelmezést a valóságnak. S ha meg is teheti, Iha az egész emberiség szürrealista lesz, és átköltözik Nakonxipánba, mit zavarja ez a világegyetemet, a
galaktikáktól az utolsó féregig, s a kinyomozhatatlan virusig, mely őrült szaporodásra készteti az emberi sejteket?
Ők is tudták ezt, keresték is a cselekvés
(a tett, akció) rejtélyének megoldását; érezték, hogy ez a szubjektum és a külvilág
egyetlen komplementer kapcsolata. De ezt
is a maguk sajátos értelmezésében fogták
fel, s a szürrealista tettben, az abszurd
cselekvésban progagálták. És ki másban
láthatták volna ennek ideálképét, mint
márki de Sade-ban, (aki nemcsak ma, de
akkor, körükben is irodalmi divat volt).
S nem járnak talán messze az igazságtól azok, akik a mai happeningben is, és a
- mintegy tíz éve a nyugati ifjúsági
mozgalmakban mind nagyobb visszhangot
verő - szituácionisták (így nevezi magát
egy politizáló művészcsoport) katekizmusában a szürrealizmussal való rokonságot
sejtik. Annál is inkább, mert e kiskáté
szerkesztőit, Guy Debord-t és Raoul Varraigemet éppúgy a szubjektív marxizálás
szenvedélye fűti, rnint egykor a szürrealistákat; egy jobb világba vetett, szinte
vallásos hit, a józanító ész, a "lapos" prózai logika közreműködése nélkül.
Elképzelhető-e ebből a szürrealizmusnak
valamiféle feltámadása? Ha "klasszikus"
formájában nem is, változott történelmi
körülmények között új köntösben - különösen a világ nyugatinak nevezett részében, s figyelemreméltóan
az ifjúság
körében - filmben, irodalomban, s társadalmi mozgalmak terén már itt is van.
André Breton kérdésére, hogy "mikor
lesznek már alvó logikusok, filozófusok?",
mind többen jelentkeznek, akik megkísérlik majd álom és valóság összeolvasztását

BunueL:

A nap

szépe

valamiféle "tö~életes valóságfelettiségben"
szuperreali tásban.
Hogy útjuk merre 'Visz, előre megmondani nem lehet; de föltehetően van az úton

valahol egy útjelző tábla, melynek egyik
ága a valóság, a másik Nakonxipán felé
mutat.
Hegedűs

Zoltán
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EGY MOZGALOM

SZÜLETÉSÉNEK

1918 november.
Vége a világháborúnak.
Alig néhány
hónappal
a fegyverszünet
megkötése
előtt, a háborúban
szerzett fejsérülésébe
belehal
Guillaume
Apollinaire.
Egy évvel korábban
mutatták
be Párizsban Tirésias emlői című groteszk
szatíráját, melyet
előbb szürnaturalista
drámának nevez, majd később kijavítja
a szót
szürrealistá-ra. Bizonyára
maga sem sejti,
hogy egy mozgalom,
stílus,
mai napig
ható ábrázolási
rnód jelszavát
és megjelölését adta a világnak.
A szót ugyanis
átvéve
a stafétabotot
"az éppen
elhunyt
Apollinaire
tiszteletére"
André
Breton teszi magáévá.
Amíg
a homályosan
megsejtett
fogalomból rnozgalom,
sőt "forradalom"
lesz,
addig még eltelik
néhány
év. Elviharzik
a dadizmus;
izmusok
szószólói,
mint
I'zara
és Breton
szakítanak
egymással,
majd támadnak
egymás ellen. A lappangó,
lázadó
izmusok,
melyek
a világháború
előtt már megszülettek,
a háború
utáni
válság:hangulat
hatására
akúttá
válnak,
fellobbannak.
Legtöbbjük
bár hatásuk
vitathatatlan
- kérészéletű,
némelyik
reakciós ideológiákiba
torkollik.
Közöttük
a
szürrealizrnus
a leghosszabb
életű, amely
vadul, Ibál' legtöbbször
irrealitásokba
:menekülve
lázad mindenfajta
konvenció
ellen.
Bár hívei és apostolai
útkeresése
később
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ESEMÉNYKRÓNIKÁJÁBÓL
élesen elválik,
lényegében
megéri
még a
második
világháborút
is, egyes szakaszaiban erőteljesen
közeledik
a marxizrnushoz,
és amikor uralomra
tör a fasizmus,
az ellenállás
egyik formája
lesz.
Mindez
elsősorban
a szürrealizmusra
m in t mozgalomra
vonatkozik;
köztudott
viszont, hogy a szürrealizmus
igazi értéke
nem szenvedélyes
manifeszLumaiban,
meglehetősen
zavaros
elméleteiben
nyilvánul
meg, hanem
abban a hatásban,
melyet
a
formanyelv
és akifejezőeszközök
gazdagílása terén a művészet
szinte valamennyi
ágában jelent. Ezek az esztétikai,
művészi
eredmények
termékenyítően
hatottak
és
felszívódtak
művészi
alkotások
sorában,
napjainkig
élnek és hatnak,
nem utolsósorban a filmművészetben.
A szürrealizmus
vad
csatározásainak
dokumentumai
a különféle
manifesztumok.
Az Anatole
France
halálára
megjelent
SZ2n tségtörő és profán Egy holttest-től, az
első kollektív
szürrealista
szövegtől kezdve
több alkalommal
jelentek
meg deklarációk
és nyilatkozatok,
elsősorban
a húszas évek
derekán,
de még a harmincas
évekiben
is. Ezek kőzött néhány kifejezetten
a filmműveszattel
foglalkozik.
Az egyik,
1929ben, Chaplin
mellett
áll ki, mikor házasBorowczyk:

Goto,

a szerelem szigete

~

Borowczyk: A ház

sága és válása kapcsán
indul hajsza ellene
Amerikában.
El a kezekkel aszerelemtől,
hirdeti címében
a manifesztum,
mely először morális
problémákat
feszeget,
az álszen t társadalmi
konvenciók
ellen veszi
védelmébe
a művészt,
hogy végűl kiálljon
művészete,
zsenije mellett.
Sőt, általában
a zsenik,a
nagy alkotök mellett,
akiknek
feladatuk
az erkölcsi
igazságok
felmutatása az emberi butasággal
szemben,
mely
egyre nagyobb
méreteket
ölt ott túl, a
roppant nyugati vásznon. Az aláírók
a
szürrealista
mozgalom
nagyjai,
koruk kiváló művészei.
1930 végén
ismét
filmmel
kapcsolatos
manifesztumot
jelentetnek
meg a szürrealisták. Az aranykor az írás címe, feltétlen azonosulás
Bunuel
művével,
melyet
lényegében
rnindannak
összegezéseként
fognak
fel, amit a szürrealizmus
jelent:

A végtelen filmtekercs ből, amit eddig a
szemünknek
kínáltak, s ami ma szétoldódott, s aminek egyes töredékei nem jelentettek mást, mint szórakozást, amivel egy
üres esténket agyonüthettük,
mások nem
coliak, csak kedvetlenség
vagy hihetetlen
elhülyülés forrásai, ismét mások egy-egy
kurta és érthetetlen
lelkesedés
kiváltó i:
mit őrziink meg ebből a tekercsből, hacsak
nem az önkény
hangját Mack Sennett
egyik-másik
vígjátékában,
a kihívást
a
Közjáték-·ban,
a vad szerelemét
a Fehér árnyak-ban,
az egyaránt határtalan
reményét
és reménytelenségét
Chaplin
filmjében?
Ezenkívül
semmit,
kivéve a
Patyomkin
páncélos elnémíthatatlan
forradalmi fölhívását.
Semmit
Az andalúziai kutyá-n meg Az aranykor-on
kívül,
melyek túl vannak mindazon, ami eddig
létezett. (Rónay György fordítása).
A két manifesztum
mutatja,
mit jelentett a szürrealisták
számára
a film. Az
idézett
sorok nagyjából
azt is jelzik, mi
volt az, amit a kor filmművészetéből
elfogadtak.
Chaplin,
az amerikai
burleszk
szélsőséges
ábrázolásmódja,
dinamikája,
a
húszas évek szovjet filmjeinek
forradalmi
pátosza ... Ám végül is amit a szürrealisták ujjongva
ünnepeltek,
az korántsem
a
filmművészet
volt, sokkal inkább
a mozi.

Egyetlen

kifejezetten

modern

mítosz

-

jelentette
ki a filmre vonatkozóan
André
Breton,
de a mozikat
szürrealista
költőtársaival
úgy látogatta,
hogy egyik sötét
nézőtévről
a másikba
ment, hogy így minél jobban
elvesszen
a töredékes
látásban, és hogy mit lát, azt tudomásul
sem
vette. Állítólag
egy időben
még valamilyen torzító prizmás
szemüveget
is feltett,
hogya
vásznon
látható
kép szétszóródjék
sznes töredékekre.
Miért
is ünnepelték
a szürrealisták
a
mozit ? Elsősorban
talán azért, mert nagy
;:,clagában
ponyva
jellegű
volt, távol
az
általuk megvetett
polgári művészettől.
Az
Akadémiák
kapui még nem nyíltak
meg
előtte. A pergő képsorok,
fürge
jelenetváltások,
a fantasztikum
világa,
a lehetségessé váló lehetetlenség
nagyon
is egybevágott
a szürrealista
elmélet
sarkalatm
pontjaival.
Ezek közé tartozott
a tudatalatti
élmények
egyik fő forrásának,
az
álomnak
dicsérete,
így a film képsorainak
álomszerű
folyama ta hasonló
benyomást
keltett,
a másik
pedig
az "automatikus
irás", az élmények
gátlástalan
egymásrazúdulása.
ennek
illúzióját
is nyújtotta
a
mozi, főleg ha egyikből
a másikba
vándoroltak,
mint
Breton,
be sem várva
a
film végét, hiszen irtóztak
a kerek történetektől.
Egy-egy
foszlány,
hangulat,
benyomás volt a fontos.
Dehát végül is a szürrealista
művészek
a cselekvést
hirdették,
még akkor is, ha
az alkotás hagyományos
formáit
degradálónak találták.
Mi volt hát az, amit filmben létrehoztak?
Hiszen
Apollinaire
egy
olyan
epikus
kor
eljövetelét
hirdette,
amelyben
majd minden
művészet
egyetlen művészetbe,
a filmbe olvad bele. (Nem
30 kkal később
lelkes elfogultsággal
ugyanezt hirdeti
Eizenstein
és Pudovkin
is).
De jóval később André Breton a Második
Szürrealista
Manifesztum-ban
a szürrealista tevékenys-éget
még mindig
"könyvek, festmények
és filmek" létrehozásának
formájában
jelölte
meg. A nagy ellentmondás az ortodox
szürrealista
elvek és a
filmalkotás
technikája
között nyilvánvaló.
A szürrealista
alkotó
automatikus
írása,
.:1 képek
spontán
áramlása,
az álomszerűség film i megvalósítása csak tervezés, szervezés és bonyolult
technikai
munka révén
7S
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Júlia

és a szellemek

jöhet létre. Az álomszerű
képasszociációk
vonzása azonban
erősebb
volt az elmélati
töprengésnél.
Antonin
Artaud,
Robert
Desnos, Phili pe Soupault
nemcsak forgatókönyveket
írtak, hanem
szerepeltek
is a
vásznon.
André
Breton,
Benjamin
Péret,
Louis Aragon is megpróbálkoztak
film tervekkel.
"Igazi" szürrealista
film, melyre a mozgalom apostolai
is áldásukat
adták. végül
is alig született.
René Clair híres Felvonásköz-e (1924), bár szarnos
szűrrealista
művész közremüködött
benne, még inkább
a dad izmus féktelen
játékaihoz
tartozik.
Fernand
Léger Gépi balett-je (1925) tár76

gyakból és formákból
összerakott
absztrakcio. Nem sokkal később a freudi
szirnbólumokkal, álomszerű
képkapcsolásokkal
és
an tiklerikális
célzásokkal
teli A kagyló és
a lelkész (1926) Antonin
Artaud
forgatókönyve
nyomán
jött
létre,
szürrealista
szellemben,
ám a bemutatón
maga a szerző
provokál
parázs botrányt,
mert szerinte
a
cendező, Germaine
Dulac túlságosan
nőiesre finomította
elképzelését.
Valójában
inkább azért jöhetett
indulatba
a mester,
mert maga is telve volt színészi és rendezői ambíciókkal,
és ilyen vonatkozásban
kimaradt
a filmből.
Mari Ray a Tenqeri
csillag-ban (1929) Robert Desnos költeménye nyomán
bizonytalan
látomásokat
valósít meg, bírálói ezt a murrkát is inkább
a dadaizmus
késői jelentkezésének
körébe
utalják.
Cocteau
A költő véTé-ben (1930)
éppen úgy, mint későbbi
filmjeiben
saját
költői világát,
szimbólumrendszerét
építi
tovább. A költő magányát,
kapcsolatát
alkotásaíhoz,
körülötte
élő teremtményeihez
vázolja fel.
V égül is tulaj donképpen
egyetlen
igazi
éJ fenntartás
nélkül elfogadott
filmalkotó
lé .ezett
a szürrealisták
számára:
Louis
Buriuel,
"ez a ;könnyed
mozgású
magas
bú", ahogy Elsa Triolet jellemezte,
és akiben ugyanazt
az embertípust
vélte felismerni, mint amit Majakovszkij
képviselt.
Nincs megegyezés
a világgal,
csak lázadás
van, hirdetik
a szürrealisták,
éppen Bunu211el kapcsolatban.
Bunuel
valóban
lázad
és provokál
Az andaluziai
kutyá-ban
(1928). Megvetőenelhessegeti
magyarázói t,
bám ulói t is: "Mi t tehetek
azok ellen írja -, akik minden újdonság
Ielkes hivei,
még akkor is, ha ez az újdonság
a legmélyebb
meggyőződésüket
sérti
meg,
egy
magát
áruba
bocsátott,
őszinLétlen
sajtó
ellen, az olyan ostoba tömeg ellen, amely
szépnek vagy poétikusnak
találta azt, ami
valójában
csak egy kétségbeesett,
szenvedelyes
felszólítás
a gyilkosságra."
Az
igazi nagy támadás mindenfajta
elnyomás,
közömbösség,
polgári
konvenció
ellen, az
"őrült
szerelem"
jegyében,
Az amnykor
(1930), volt a szürrcalis ták által
egekig
magasztalt
nagy
film.
Itt a provokáció
már olyan
eredményes
volt,
hogy
vad
fasiszta
támadások
dúlták
fel a mozit,

filmet
vetitették. a konzervatív
"lenini
propaganda" -nak nevezte
Bunuel művét és "a cenzúra vasseprűjét"
sürgette, nem is eredménytelenül,
Hosszan idézhetnénk
még 'a korszak érdekes, vitára ingerlő vagy bámulatba
ejtő
dokumentumait
a szürrealistafilmről,
magához a szürrealista
ábrázolás problémáj ához azonban nem jutnánk
közelebb, Ezek
a dokumentumok
ugyanis vagy túl általánosak, vagy leszűkítően
dogmatikusak,
de
mindenesetre
inkább egy lázadó életérzés
rnűvészi
jellegű
megfogalmazásai,
ariint
elemzésre érdemes Ilmmoly teóriák. A film
szürrealista
jellege éppenséggel
sokkal tágabb, mintsem
egy korszak
és elmélet
béklyójába
lenne szorítható.
Méliestől,
az
amerikai
burleszken
át, a húszas
évek
szovjet filmművészeti
törekvéseiig
találhatnánk
elődöket.
A film naturális
valósághoz kötődö jellege, a "fénykép
objektivitása" korántsem
vált a szürrealista
ábrázolás gát jává, sőt szinte spontánul
megvalósult az a szürrealista
koncepció,
hogy
minden tárgya t képnek kell tekinteni
és
minden képet tárgynak.
A valósághoz
kötődő formanyelv
a szürr ealista ábrázolás
eszközévé vált.
Korunk
filmművészetében
vitathatatlanul jelen van a szürrealizmus,
mégpedig
nemcsak
"divat"-ként,
hanem
úgy, mint
a világ
megismerésének,
ábrázolásának
egyik fontos lehetösége.
A filmművészet
egyre bonyolultabban
képes ábrázolni
a
valóságot, beleértve az ember belső világát
is, és ezekhez a táguló lehetőségekhez
sorakozott fel a szürrealista
ábrázolás. J öcskán maga mögött hagyta rnár a fiLmművészet is - akár a többi művészeti
ág ól
szürrealizmus
régi lázongás ait, sőt a
vitát is realizmus
és szürrealizmus
között.
A szürrealizmus
valóban értékes
eredrnéahol

Figaro

a

nyei beleépültek
a sokrétű valóságábrázolás lehetőségei
sorába.
Csak 'egyetlen példával szerétnénk
megvilágítani
az előbbieket:
magának
a nagy
mesternek,
Bunuelnek
ábrázolásmódja
is
alaposan megváltozott
Az andalúziai kutya,
vagy Az aranykor óta. Anélkül, hogy meg
kellett volna tagadnia
saját világát és elveit, későbbi munkáiban
a szürrealista
jellegű ábrázolás
már eszköz mondanivalójának tolmácsolására.
Ezz.el az eszközzel,
v:agy módszerrel
ábrázolja
hősei belső világát. Leleplező ereje van ezeknek a képeknek,
hanyatló
osztályok
dekadenciáját,
megcsontosodott
magatartásformák
képtelenségét jelzik, gyakran már a példabeszéd
szintjén,
Talán Bunuel útja mutatja
legvilágosabban,
hogya
szürrealizmus
eszköztárából
vett elemek mennyire
felhasználhatók
a megismerés,
ábrázolás,
sőt a
leleplezés eszközeként.
Mint ahogy kevésbé hivatott
művész kezében
üres formajátékká
is válhat.
Dehát a filmművészet
valójában
nagy
alkotóinak
törekvéseiből
áll össze, és ezek szinte kivétel
nélkül
élnek a szürrealizmus
eszközeivel.
A szürrealista
"forradalom"
sok míndent
felszabadított,
nyilvánvalóvá
tett,
szamos új lehetőségre
hívta fel a figyelmet. Napjainkfilmmüvészete
ehhez a gazdag tárházhoz
is nyúl az ábrázolás minél
sokrétübbé
tétele
érdekében.
A szürrealizmus nem egyetlen
üdvözítő
módszer,
nem is láthatunk
minden filmben szürrealizmust,
mint
Abel
Gance
vagy
Ado
Kyrou
hirdetik,
de nyilván
ugyanilyen
túlzás lenne módszereinek,
formanyelvének, kifejező
eszközei gazdagságának
tagadása is. Az eredményt
végül is mindig
az alkotó világának
szuver én gazdagsága,
hi tele
és mondanivalój ának
in tenzi tása
dönti el.*
Karcsai Kulcsór Istvón

*A

rovatban közölt film képeket a szürrealista jellegű filmek
amennyit e művek közül a tanulmányok vagy a dokumentumok

tágabb köréből
megemlítenek.

válogattuk,

mint
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MANIFESZTUMOK
ANDRÉ

ÉS VÉLEMÉNYEK

BRETON

Még mindig a logika uralma alatt élünk,
igen, ide kívántam kilyukadni. Manapság
azonban a logikai műveleteket csupán a
másodrendű fontosságú problémák megoldására vetik be. A továbbra is dívó abszolút racionalizmus csak a szorosan tapasztala tunktól függő tények figy.elembevételét engedi meg. Ezzel szemben a
logikai célok már kisiklanak a hatásköréből. Felesleges hozzátenni, hogy még maga a tapasztalat is korlátok közé szorult.
Minthogy ketrecben jár ,fel és alá, és egyre nehezebb kikergetni onnan. A tapasztalat is az azonnali hasznosságrá
támaszkodik, és a józan ész őrködik felette. A
civilizáció színe alatt, a ihaladás örvén oda
jutottunk, hogy mindent száműztünk szellemünkből, ami több-kevesebb joggal babonának, agyrémnek minősíthető. Megtiltottunk minden szabványtól eltérő igazságkutató módszert. Látszatra merő véletlen, hogy nemrég fény derült a szellemi
világnak 'egy részéne, szerintem messzemenően a legjelentősebbre; arról a területről van szó, mellyel illett nem törődni.
A fényt Freud felfedezéseinek köszönhetjük. E feltárások alapján végre olyan eszme-mozgaLom bontakozik ki, amelynek segítségével alélekásatások mélyebbre tudnak hatolni, mivelhogy immár felhatalmazást nyertek: ne csak a sommás valósággal törődjenek. Eljutottunk oda, hogy
a képzelet talán nemsokára visszalhódítja
jogait. Ha lelkünk viharai olyan különös
erőket rej ten ek, melyek a felszíni erők
megsokszorozására vagy sikeres lebírására
képesek, fontos, hogy vitorlánkba foghassuk őket, még ha azután szükségesetén
alá is vetjük őket az értelem 'ellenőrzésének. Ezzel csak nyerhetnek még a lélekelemzők is.
A lexikon pedig a szürrealizmus filozófiáját így ha tározdia tná meg: "A szürrealizmus bizonyos korábban elhanyagolt gondolattársítási formák magasabb rendű valóságába vetett hiten, az álom mindenhatóságán,
a gondolat öncélú működésén ala-
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pul. Arra törekszik, ihogy vegervényesen
leszámoljon minden más lelki működéssel,
és elfoglalja helyét az élet főbb kérdéseinek megoldásában. Teljes szürrealista
magatartásról tett tanuságot: Aragon, Baron,
Boiffard, Breton, Carr ive, Crevel, Delteil,
Desnos, Éluard, Gérard, Limbour, Malkine.
Morise, Naville, Noll, Péret, Picon, Soupault, Vitrac."

A szürrealizmus minden eszközt megragad
- s én hiszem, -ez egyszer majd dicsőségére fog válni -, hogy leküzdje a leküzdhetetlennek tartott, s az évszázadok során
sajnos még tovább mélyített ellentéteket,
szenvedéseink tulajdonképpeni
forrásai.t:
az őrület ellentétét az állítólagos "józan észszel", amely mindenestül elutasítja az irracionálist, az álom 'ellentétét a "cselekvéssel", amely az álmot a hiábavalóság
vádjával sújtja; a képzelet ellentétét a fizikai érzékeléssel, melyek mindegyike egy
eredendően emberi képesség bomlásterméke ; ha ezt a képességet - amelynek
nyomait még őrzi a gyermek és a vadember visszanyerhetnők,
megszűnne
az átok, leomlana a külső és belső világ
között meredő áthatolhatatlan
fal, s az
ember üdvözülne.
A szürrealista varózsművészet titkai

Végy kezedbe írószert, miután a szellemi
erőosszpon tosításra a lehető legkedvezőbb
helyen ütöttél tany át. Merülj a legtétlenebb vagy legfelvevőképesebb állapotba.
Tekints el lángeszedrtől, ne törődj tehetségeddel, se senki máséval. Győződj meg
róla, hogy az irodalom az egyik leggyászosabb út, s nem tudni hova vezet. Írj
sebesen, de nem elev-e kiagyalt téma szerint, elég gyorsan, nehogyemlékezeteil
működésbe lépjen, és nehogy kedved szotytyanjon elolvasni, amit írtál. Az első mondat jön majd magától, annyira igaz, hogy
minden pillanatnak megvan a maga, tudatos gondolkodásunktól független gondolata, mely nem vár mást, mint hogy kimondassék. Ami mármost a következő

mondatot illeti, ez bizony nehezebb eset;
ez minden bizonnyal egyszerre tudatos és
tudattalan, tha elfogadjuk, hogy az 'első
leírása már némi percepciós tevékenységgel jár ...
Folytasd, ameddig jólesik. Bízzál a szócsermely kiapadhatatlanságában. Ha az a
veszély fenyeget, hogy beáll a csend, ha
csak egy kis hibát követtél is el, mondhatnám figyelmetlenségből, 'habozás nélkül hagyd abba már az első túl érthető
sornál. A szó után, amelynek eredete gyanúsnak rémlik, írj akármilyen betűt, például az l betűt, mindig csak az l betűt,
és térj vissza a véletlen önkényéhez azzal,
hogy a következő szó kezdőbetűjéül az
l-t választod.
FeHini: Júlia

és a szellemek

SALVADOR

DALI

Köztudott, hogy a különféle tudományok
szenzációs és ragyogó előmenetele, a "tér",
amelyben élünk, és korunk dicsősége és
becsülete magával hozza egyrészt a "logikai intuíció" válságát és lesújtó Iejaratását, másrészt azt, hogy az irracionális tényezőket és 'hierarchiát mint új és sajátosan termékeny
értékeket
méltatják.
. .. Ugyanis kortársaink értelmetlenségszomja a művelődés olyan terített asztala
előtt ül, amelyen egyrészt csak a művészet és az irodalom kihült, velőtlen maradékai hevernek, másrészt az 'egyes analitikus tudományok ama forró megállapításai, melyek pillanatnyilag nem válhatnak
tápláló szintézissé mértéktelen
kiterjedé-

sük és specializálódásuk
foly tán, és mindenképpen emészthetetlenek,
hacsak nem
a fellegjáró eszmekannibáloknak
...
Innen származik a szürrealizmus koloszszális tápláló és .művelődési
felelőssége,
mely egyébként egyre inkább objektív, lerohanó és kizárólagosságra
törő lesz a közös éhínség minden újabb világfelfordulásakor, valahányszor
a tömegek szörnyű
állkapcsa újabb maró, mohó, aljas és fennkölt harapással
belevájódik
abba a par
excellence gutaütéses,
véres és élettani
karrnonádliba,
ami a politika.
... Hogyan kívánhatják,
hogy megérlsék
a képeimet, amikor én magam, aki csinálom, én sem értern őket. Az a tény, hogy
a festés pillanatában
magam sem értem
képeim jelentését, nem jelenti azt, hogy
nincs jelentésük:
ellenkezőleg, jelentésük
olyan mélységes,
bonyolult, tömör, ösztönös, hogya logikai intuíció puszta elemzése képtelen felfogni. .. A festészet terén minden becsvágyam az, hogy a legimperialistább,
legdühödtebb pontossággal
anyagi valóságra váltsam a kézzelfogható
értelmetlenség képei t.
JEAN-PAUL

SARTRE

Először is meg kell semmisíteni a bevett
megkülönböztetéseket
tudatos és tudattalan élet, álom és ébrenlét között. Ez azt
jelenti, hogy feloldjuk az alanyiságot. A
szubjektivitás ugyanis abban áll, hogy rádöbben ünk: akaratunk,
gondolataink,
iridulataink
önmagunkból
jönnek abban a
pillanatban,
.mikor feltűnnek,
és amikor
egyszerre úgy ítéljük meg őket: bizonyos,
hogy tőlünk származnak, de hogy a külvilág hozzájuk igazodik, az csak valószínű.
A szürrealista
meggyűlölte
azt a jámbor
bizonytalanságot,
amelyre a sztoikus az
erkölcstanát
alapozta. Nem tetszik neki,
egyrészt, rnent korlátokat
szab nekünk,
másrészt, mert felelősséget
ró ránk. A
szürrealistának
tehát minden eszköz jó,
hogy megszabaduljon
az öntudattól.
és
következésképp a világban való beágyazódástól. A pszichoanalízishez
folyamodik,
mert ez olyan élősdi 'kinövésektőlellepettnek mutatja a tudatot, amelyeknek
e1"'2dete másutt van; elveti a munka "polgári
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mert a munka számításokkal,
feltevésekkel
és tervekkel, vagyis az alanyiság állandó igénybevételével jár együtt;
az önműködő írás elsősorban a szubjektivitás elpusztítása: ha rnegkiséreljük,
hogy
éljünk vele, görcsösen vonulnak át rajtunk
az énszaggató vérrögök, amelyeknek nem
tudjuk az eredetét, s amelyeket csak akkor ismerünk meg, amikor már elfoglalták helyüket a tárgyak világában, de még
akkor is idegen szemmel tekintünk reájuk.
Tehát nem arról van szó, amint azt szakadatlanul
bizonygatták,
hogy tudattalan
énjükkel akarják pótolni a tudatot, hanem
hogy megmutassák:
az Én csak ingatag
önámítás az objektív világon belül. De a
szürrealísta
második
lépése rögtön az,
hogy el akarja pusztítani az objektivitást
is. Fel akarja robbantani
a világot, de
minthogy
ehhez minder. dinamit kevés,
s másrészt a létezők telj ességének valóságos elpusztítása
lehetetlen,
hiszen ezt a
telj ességet egyszerűen csak az egyik való
állapotból egy másik való állapotba juttatná, a szürrealista inkább az egyedi tárgya'kat akarja szétrepeszteni,
vagyis magának az objektivitásnak
a szerkezetét
akarja megsemmisíteni
ezeken az ellenőrző tárgyakon. Persze 'ez olyan művelet,
amelyet a valóságos létezőkön
nem lehet
megkísérelni,
ihiszen '2Zeknek már kialakult az átalakíthatatlan
lényege. Éppen
ezért a szürrealista képzelt tárgyaka t készít, éspedig úgy, hogy ezeknek a tárgyi
valósága magától megszünik.
fogalrnát",

ROGER

GARAUDY

.. Az automatikus
írás teremtő "ösztönössége" 'korán, már az első ilyen költői
kísérletek idején kihívja Aragon gyanakvását. Gondolkodására
mi.ndig is jellemző
volt az idegenkedés az ösztönösség kult uszától: "Azok közé az emberek közé tartozom, akik a poli titkában csakúgy, mint
az összes természeti és társadalmi jelenségek terén el utasít ják az ösztönösség
elvét."
Már 1924 augusztusában,
egy olyan írásban, amely egyébként a legfélreérthetetlenebb formában jelenti be csatlakozását
a szürrealizrnushoz,
bizonyes fenntartását,

Fellini:

Júlia és a szelZeme~

kételyeit fejezi ki: "őszintén szólva, gyakran tapasztaltam.
hogy a szürrealizmus
sztereotippé
teszi híveinek
kifejezési
eszközeit."
Egy évvel később Drieu La Rechelle La
véritable erreur des surr éalistes (A szürrealisták
igazi tévedése)
című cikkében
ezt írja: "Irodalommal
úgy telít-ett agyakból, mint
az Önöké,az
automatikus
írás nem is fakaszthatott
mást, mint modorosságot, szubtilitások
áradatát.
Tollukra hagyatkozni
annyi, mint kiszolgáltatni
magukat
a tiszta
irodalomnak,
a már
megírtnak,
a robhadóriak,
az emlékezetnek. Az álom emlékezet...
Képrnérgezésben
szenvednek,
s képrombolokká
váltak. .. Hiába is ,próbálják letépni magukról ezt a Nessus-inget,
a tömény kultúrát,am2ly
úgy nyüzsög
Önökön, mint
él férgek
hada."
Nélhány évvel később Aragon sort kerit
a már 1924~ben felmerült
gyanú alaposabb vizsgálatára,
rengeteg
füzete t, ezer
meg ezer négy fal közti őrjöngést
olvas
el, s a szerzett tapasztalatokat
összegezi.
Megállapítja,
hogy "az ún. automatikus
szövegeknél
gyakran
rnegf igyelhető
egy
nagyon különös jelenség ... megesik, hogy
az, aki elszántan hátat fordít a világnak,
elszigeteli magát, s csak a tudatalatti
tollbamondására
ügyel, elvetve az ész és az
ízlés minden kontrollját,
megesik, hogy az
ember
az alvás csodájának
legközepén,
amikor úgy hiszi, beszéde nem szól már
se másnak,
se saját
magának,
'hirtelen
olyan szónoki hangot üt meg, mint soha
tiszta öntudattal,
úgy ír, ahogy csak beszélni, s úgy beszél, ahogy csak írni szoktak, s produkálja
a szónokok minden rossz
szokását, nyelvezetét,
bőszítő fordulatait."
REN É CLAIR
A szürrealizmus
és a film kapcsolatáról
figyelemreméltó
tanulmányt
írt M. J. Gou,
dal a Revue
Hebdornadaire-ben.
Mes zszire vezetne, ha itt részletesen
megvita tnánk gondolatait.
De egyikét
mégis röviden ismertetném.
Goudal azt írja: a film
szürrealizmusa
e1kerüli uriindazokat az ellenvetéseket,
malyeket
az irodalmi
szürrealizmussal
szembe lenet szegezni.
Te82

gyük fel, hogy így van. be föl lehet hozni
egyéb ellenvetéseket.
Többek közt: ha a
szűrrealizmusnak
sajátos technikája
van,
a filmnek is megvan a magáé. Ami engem a szucrealizmusban
velsősorban érdekel, az, hogy leleplezi a tisztán művészin
kívül esőt. Hogy a legtisztább
szürrealista
elképzelést
képekké formáljuk,
ehhez alá
kell azt rendelnünk
a film technikájának,
s
ez azzal a kockázattal
jár, hogy "a tisztán
pszichikai
autornatizmusból"
jórészt
éppen a tisztaság vész el.
Ezért nem hiszem, hogy a film lenne
a legjobb
szürrealista
kifejezési
eszköz.
Film és szűrrealizrnus
azonban
távolról
sem marad idegen egymástól. Ebben egyetértek Goudallal,
aki hangsúlyozza
a film
hallucinatív
jellegét, s azt, hogy a vásznon megj elenő tények szüs ségtelenné tesznek minden logikai magyarázatot.
Igy ha
a film nem is lehetne a szürrealizrnus
tökéletesen megfelelő kifejezési eszköze, annál inkább az marad a néző tudata számára: a szürrealista
aktivitásnak
semmihez
sem mérhető tág teret ad. Buster Keaton
emlékezetes
Ifjú Sherlock Holmes-e adott
egyfaj ta drámai példát a filmnek e saját03
jellegéből,
hasonlatosan
ahhoz,
amit
Pirandello
Hat szerep keres egy szerzőt
című drámája jelentett
a szíriház számára.
(Egy
A

1925··ben

film

tegnap

PIERRE

írt

eikké bőL.

és ma

eímű

Idézve

a

szerző

könyvében)

REVERDY

A kép a szellem salaktalan
terméke.
N em születhetett
hasonia tból, hanem
két többé-kevésbé
távoli valóság kapcsolatából.
Minél távolibb és igazabb a két kapcsolatba hozott valóság viszonya, annál fr appánsabb a kép - annál nagyobb lesz felrázó ereje és lírai valósága ...
(Idézi

André

ANTOINE

Breton,

A

szürrealista

kiáltványban, 1924.)

ARTAUD

N em kétséges, hogy minden
leg.szárazalbb, a legbanálisabb
ponálvakerül
a vászonra.
részlet,
a legjelentéktelenebb

kép, még a
is, transzA legkisebb
tár~y
is

!

t
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olyan értelmet
és olyan életet kap, ami
csak az övé. A kép, ama tényből kifolyólag, hogy izolálja a tárgyakat,
'egyben külön életet ad nekik, s ez egyre inkább
függetlenségre
törekszik, és arra, hogy elszakadjon
a tárgyak szokásos jelenlététől.
Egy fa lombozata,
egy palack,
egy kéz
stb. csaknem
animális
életet él, és csak
arra vár, hogy használják.
ANDRÉ

BRETON

Még semmi nem volt számomra
annyira
megejtő,
mint az egyik amerikai
képeslapban közölt fényképsorozat,
amely egy
éjszakai álmát alvó ember néhány folyamatos
mozdulatáról
készült.
Kívánatos
lenne, hogy
egy alvó ember
mozgását
megszakítás
nélkül lefilmezzék,
és erősen
gyorsított
ritmusban
vetítsék
le.
MICHEL

LEIRIS

Számos
délutánunk
a moziban
telt el.
Különösen
az olcsó, érzelmes
amerikai
vígjátékokat
szer ettük, vagy pedig azokat
a kegyetlen
filmeket,
amelyekben
annyi
rossz útra tévedt, de végül mégis megjavult férfi egy nyomorúságos
élet után az
ideális nő karjaiba
dől, azokat a mindent
kockára
tevő hősöket,
akiknek
mindegy
volt, 'hogy elbuknak
vagy felemelkednek,
hiszen
mindig
ugyanarról
az eredendő
nyugtalanságról
volt szó, ami az embert
arra készteti, hogy kilépjen
önmagából,
ABEL GANCE

A szürrealizrnus
a Költészettel
egyenlő,
és ahol ez megnyilatkozik,
a szürrealizrnus
mindentől
függetlenül
helyet foglalhat.
Az én szememben
tehát csak azok a
filmek, vagy azok a filmtöredékek
szürrealisták,
amelyeket
a költészet
kékmadara érintett
meg. Sok ilyen van, találomra idézem D. W. Griffith Dream Street-jét, Murriau Nosferatu-ját,
Fritz Lang
Niebelungen-jét,
Lupu Pick Szent Szilveszter éjszakájá-t, Welles Citizen Kaneját, Nathan Juran La mante mortelle-jét,
Wegener Golem-jét,
Robertsen
Dr. Jekyll
és Mr. Hyde-jét, Paul Lenitől a Patiopti84

kum-ot,
Cocteau

Sjöströmtől
A halaI kocsisa-t,
La Belle et la Bete-jét, a Phan-

tasy-t

és Mac Laren többi filmjének
jórészét, Abel Gance Napóleon-jának
kettős
viharát
a Konventben,
a halottak
felkelését a J'accuse-ben,
továbbá Abel Gance
és Nelly
Kaplan
Polyvizió-ját,
Vigót,
Sternberget,
Bunuelt stb.
A szürrealizmus
Braque mondását
igazolja: a művészetben
az a szép, amit a

művész
MAN

nem képes megnw.gyarázni.

RAY

Valamennyi
film, amit rendeztem,
improvizáció volt. Sohasem írtam forgatókönyvet. Ez automatikus
fiLmművészet
volt.
Egyedül dolgoztam.
Az volt a szándékom,
hogy mozgásba hozzam a fényképezés
által előállított kompozícióimat.
Ami a fényképezőgépet
illeti, arra szolgál, hogy megrögzítsen
valamit,
amit nem akarok
lefesteni.
A filmen
azonban
nem akarok
"szép
fényképeket"
csinálni.
Alapjában
véve nem nagyon .szeretem a mozgó dolgokat. Talán azért, mert ellustultam.
A
nézőnek kell mozognia.
Amikor forgattam,
mindig siettem. Nem
volt türelmem.
Sohasem
használtam
Iel
kettőnél több tekercset a forgatáshoz.
Egy
nagyon gazdag barátom azt javasolta, hogy
csináljak
egy egész estét betöltő filmet,
de azt válaszoltam
neki, hogy az én filmjeimet nem lehet másutt bemutatni,
csak
kis művész-mozikban.
Még most is egyre
ajánlgat ják, hogy
forgassak
szürrealista
filmeket. A szürr ealista film azonban nem
készül megrendelésre,
azzal a felira ttal,
hogy szürrealista.
Nagyon nehézkes
stáboka t javasolnak
nekem. Azt szoktam felelni a producereknek:
"N agyon szeretnék egy szerelmi
történetet
forgatni,
de
tudják-e
biztositani
az ilyen filmek forgaIombahozatalát
?" Pusztám az esztéták számára nem lehet rendezni.
Az ipari és
pénzügyi
előfeltételek
elzárják
előlünk a
lehetőséget.
Egy filmnek azonnal jővedelmeznie kell, míg a festővászon
várhat ...
... A szürrealisták
vitájában
sohasem
vettem
részt. Az az igazság, hogy nem
szeretek
egy csoport tagja lenni. Be kell
vallanom,
hogya
film vonatkozásában

nagyon szerétern Kyrounak
'azt a szemléletét, amely minden
filmben
szürrealizrnust lát ...
... Amikor Lautrearnont-t
olvastam, magával ragadott a tárgyak és a szavak addig nem használt egymás mellé helyezése.
É's ma szekatlan
tárgyakat
csinálok, szokatlan dolgokat festek, és nem törődöm
azzal, hogy kell-e a közönségnek.
LUIS

zést kelti bennünk,
mintha
lehunynánk
szemünket.
Mikor
els öltétül a terem,
a
vásznon éppúgy, mint az ember belsejeben, elindul
az éjszakai
zarándokolás
a
tudatalatti
felé: "áttűnésre"
emlékeztet,
ahogy a képek
megjelennek,egymásba
mosódnak,
eltűnnek.
Az idő és a tér határai tágulnak,
összehúzódnak,
tetszés szerint.Sem
az idő rendje, sem az időtartamok viszonylagos
volta nem egyezik többé a valóságban
tapasztaltakkal.
Újra és
újra visszatérő
cselekmények
pillanatok
alatt vagy természetellenes
hosszúsággal
zajlanak.
A mozgás meggyorsítja
még a
késedelmet
is.
Úgy tűnik, a filmet azért találták
fel,
hogy kellőképpen
kifejezze
a tudatalatti
életét;
amelynek
gyökerei
a költészetet
hálózzák
be. Miért van az mégis, hogy
olyan ritkán találkozunk
ezzel a vásznon ?

BUI'WEL

A film nagyszerű
műfaj, ha élni tudunk
az általa nyújtott
lehetőségekkel.
A legjobb eszköz arra, hogy az érzelmek,
az
ösztönök világát rnegelevenítsük.
A filmképek megalkotásának
mechanizmusa
az alkotás igényével
fellépő emberi tevékenységek
Ioyamatára
emlékeztet
leginkább. B. Brunius jegyzi meg, hogy a teremre lassan ráboruló sötétség azt az ér-
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LÁTÓHATÁR

MŰVÉSZI

EGYÉNISÉG

ÉS A MŰVEK EGYÉNISÉGE

Két nyírfaerdő
Moszkváról először mindig a nyírfák jutnak eszembe. A repülőtérről a városhoz
közeledve olyan megvesztegető szelídséggel fognak körül, hogy azonnal megérezzük: Csehov gyengéd Oroszországába
érkaztünk, ahol a kis erdők gráciájában,
törékeny szomorúságában
egy lágyabb természet törvényei testesülnek meg. Az út
mentén mindenütt kecses fehér nyírfák
elragadó sora. Ahogyelhaladunk
mell ettük, mintha a fák is elmozdulnának. Mintha lassú, ringató táncba kezdenének. A
Csillagosok
nyírfaerdője,
az erdő tánca
itt, úgy látszik, köznapi valóság, mégha
álomszerű, megbabonázó játéknak tűnik is.
Úgy adódott, hogy egy délután, Andrej
Mihalkov-Koncsalovszktj
barátságos
hivására, megszökhettem a moszkvai fesztivál zajos nyüzsgéséből.A fiatal rendező családi fészke is egy ilyen nyírfaerdő kellős
közepéri húzódik meg.Szép, régimódi faház,
sudár fáktól, átható, hűvös csend től övezve. A díszletben minden hibátlan, akár a
három nővér otthona is lehetne. Fehérre
festett, zölddel futtatott lugas.vaz asztalon
nagy réz-szamovár, körötte népes család
és lassan csobogó, francia beszélgetés.
Szelíd idő - különös időtlenség.
A Rubljov forgatóköny:vírójának, Az el86

ső tanító rendezőjének nevét, azt hiszem,
a magyar közönség is jól ismeri. 33 éves,
bejárta Európát és Amerikát, díjat nyert
Velencében, és sokszor megfordul Párizsban (,felesége francia diáklány, aki szociológiát és politikai tudományokat
tanul
a Sorbonne-on). Otthon azonban itt van,
mint mondja, ebben a házban, ahol anyai
nagyapja - jónevű impresszionista festő
- képei díszítik a falat, ebben a kertben,
mely a Moszkva folyóig nyúlik le, s ezek
között a fák közt, malyeket körül kellett
járnunk, hogy kedves karcsúságukat megcsodálhassuk. Miközben az ánizsos fekete
kenyérre púpozott vörös kaviárt,
a gombával töltött pirogot esszük, hozzá a saját
párlatú, áfonyával ízesített vodkát kortyolgatjuk, sok mindenről beszélünk, de
Koncsalovszkijnak
egyetlen
rögeszméje
van: Szkrjabin.
Újból és újból meg kell hallgatnunk
lemezeit, mert példa és mester. Példa a
legnehezebb
'egyensúly:
európaiság
és
orosz hagyományokhoz való hűség ritka
megvalós.ítására. És mestere annak, amit
a modernség annyiszor kijátszott fogalma
valójában jelent: a szabálytalanságot vállaló bonyolultság és a mégis rendbe foglalható végső egyszerűség szűntelen feszültségének. Figyeljük csak, rnennyi szabadság, áradó érzelem és ugyanakkor

mennyi
fegyelem,
szemérem
es szigorúság.
Persze
formabontó,
de legalább
annyira
formaépítő
is. Antiromantikus
?
De lehet-e több romantikus
hévvel tagadni
él ki hűlt,
megkopott
tradíciót?
Koricsalovszkij belefeledkezik
mondókájába,
elfogult
lázzal magyaráz.
Szkrjabin
láthatóan
sokkal több számára,
mint rajongott
kedvenc
vagy puszta rögeszme.
Tudatos ars poetica
inkább,
sokszor
végiggondolt,
kiküzdendő
hitvallás.
Terveiről,
most befejezett
V ánya bácsijáról, a meglehetős
vitával
fogadott
turgenyevi
Nemesi fészek-ről beszél. Sokan
elmarasztalták
témaválasztásáért.
Akadémizmustól
féltették.
Egyes .kritikusok
felrótták például környezetábrázolásának
túlzott aprólékosságát,
zsúfolt
pontosságát,
pedig számára
éppen
ez volt a legfőbb
eszköze annak, hogy filmje korszerűségét,
atmoszférában
átélhető
valóságát,
mára
rezonáló
hangulatvilágá
t közvetítse.
Nem
realista mi'iőrajzra
törekedett,
hanem aszszociációkat
keltő, költészettől
telített
motívumok
felrakására.
És itt még egyszer
visszatérünk
Szkrjabinhoz.
Filmje szerkezetében,
anyagkezelésében
tulajdonképpen
az ő ihletésére
próbált
figyelni.
A vágyódásnak,
álmodozásnak
variációit,
megfoghatatlan
arcát, mindig változó hangulatait
érzékeltetni.
Mint a zenében.
Innen a film
lá tszólagos "idegessége"
, zaklatott,
ametrikus ritmusú
építkezése.
Dehát mióta voltak az érzelmek
szabályos
folyamatosságban követhetők,
mi más fejezhetné
ki jobban lüktetésüket,
mint a váratlan
feltolulások és lankadásck,
egy szaggatott,
éppen
dara bosságában
érdes líraiság?
A Ványa bácsi-val más. irányba
keresgélt. Az egyszerűsítő
egyértelműségeket
akarta elkerülni,
megőrizni
a csehovi szövet makacs, vibráló sokrétűségét.
A hősök
magányosságában
elsősorban
a hit utáni
vágyódás
ragadta
meg, a szűntelen
kínIódás
a parányi
fogódzókért,
a hitetlenség
gyötrelmei.
Ezért szánta filmjét
a példamutató
csend ek filmjének,
a fájdalmas
hosszú hallgatások
filmjének,
amelyben
a
némaság,
ha kellő előkészítés
után "hangzik fel", C3MOV egész világának
nyugtalanító polifóniáját
képes
érzékeltetní.
Ránk esteledik.
A verandán
hűvös lesz,

es a pezsgő mellé nagy kendők
kerülnek
elő. Szkrjabin
még mindig
szól a lemezjátszón.
A fehé; 'nyírfák
ezüst csendjében
csak nekünk
távoli a Poenie de l'extase
sejtelmes,
torlódó
futamhalmazainak
hajszoltsága.
Számukra
a legmagátólértetődőbb szomszédság
mindennapos
dialógusa
ez.
Semmivel
sem magyarázható
véletlen,
hogy ,a fesztivál
másik maradandó
élménye ugyancsak
egy nyírfaerdőhöz
kapcsolódik, bár Wajda Nyírfaliget-'2
természetes.en gyökeresen
más. Nem a béke és az
álmodozásra
csábító csend jelképe,
hanem
hangosabb,
vad rfutásoktól
felvert,
feszültségeket rejtő tájék. Az sem véletlen,
hogy
a halál szigete egyben.
Közepén
egy aszszony sírja, amely körül minden
oly múlékonynak,
a' csend oly kihívóan
ideiglenesnek tetszik.
Az Iwaszkievicz klasszikus
novellajából
készült
tévéfilm
egy testvérpár
története.
A nyírfaerdő
e két felbornló,
kisikló élet
összefoglaló
kerete,
jelképe.
Az egyik fiú
a halálra készül, mert a betegség
megfelIebbezhebatlen
ítélete rajta, utolsót lélegzik, mókázik,
szer-et még ezen az alattomosan készülődő
őszön. A másik a halál
friss
érintésétől
sebzetten,
az eltemetett
f21e:3ég gyászával
néz szembe sorsával, sérűl t és fel dúlt lélekkel.
A Nyírfaliget,
a régebbi
Wajda-filmek
tónusát
idézve, a romantikus
felfokozottság filmje. A halálközelség
dolgokat
megnövesztő,
végletek
felé taszító féktelenségével. Harsány
benne ,a búcsú, és hangos
a menekülés,
tüntető
az öröm kergetése és
látványos
cl panasz. Szinck, gesztusok,
ritmus, mind-mind
a nagy érzelmek
erős
hangsúlyaival
szólnak,
mint ahogy a színészek is. valamennyien,
elsősorban
Daniel
Olbrichski,
kinek robbanó
temperamentuma, James Deant meghazudtoló
Iűtöttsége,
ég és föld közötti
szakadatlan
csapódása
már némileg kiszámíthatóvá
teszi a kiszámítnatatlant.
Meglehet,
az erdő nem a legmerészebb,
váratlanságával
hódító, jelképteremtő
elem.
A táj változása,
évszakok
múlása
bizonyára m egszámlálha ta tlan sokszor
szerepelt
már filmekben,
mint az idő hatalmának,
megállíthatatlan
folyásának
közvetlen
ké87

pi kifejezője. Wajda tehetsége, hogy ez a
szemléletes erő szinte érzéki, testi mivoltában, jelenik meg, dús, gazdag vegetációban. Az erdő a szeretkezés színhelye, ahol
a szolgálólány vaskos combjaival, kibomló szőke hajával, egészséges gátlástalan ságával mindkét fiút megkísérti. Az erdő
a lassan csituló gyász temploma, nem,
távolról S2m az áhítat, inkább a vad,
lázadó értetlenség
számára.
Az erdő
(J. kíváncsiság,
a felfedezés, az ismeretlen vadászterülete is a kislány, a felnőttek között hirtelenül megöregedett,
koraérett kislány világában. Mint alhogy a
természet derűj ének, friss pezsdülésének
példája is.
Könnyű volna a Nyírfaliget-et elintézni
azzal, hogy végül is csak puszta adaptáció,
a hazai romantikus irodalom egy darabjának tisztes filmre alkalmazása. Igen ám,
de a rendezőt választásai is teszik, nemcsak a mód, ahogyan megszólal. Nos, itt
a választás talán túlságosan a lengyel hagyományok benső légkörében fogant, olyan
kulturális, harigula ti velej árók vonzóterében, amit mi innen, messzibbről nem tudhatunk egészen átélni. Ez a lényeges réteg
ezért óhatatlanul idegenebb, kevesebb aszszociációs pályát érintő üzenet lesz számunkra. Marad tehát meztelenebbül
a
hang, "Jákób hangja", az autentikus, amiben Wajda egyéniségére jólesően ráismerünk. Ahogyan a szenvedélyek természetrajzát aprólékosan és heves ritmusokban
elénk tárja, ahogyan a tehetetlenség felett
ítélkező szomorúság és indulat rapszódikusan, a nyersebb '21uta.sítás a nosztalgiával párosul, ahogyan hamisítatlan íve, hullámzása van nála az érzelmeknek, a végletek szűntelen ütköztetésével, abban azt
a stílust látjuk viszont, amit a nagy művekben szerettünk,
és ami ebben a kevésbé izgalmas közegben is még mindig
hat.

Georgiáról -

grúz ecsettel

Az ecset ezúttal semmiféle finomkodó költői áttételt nem jelent. A szóban forgó
film egy kivételesen tehetséges naiv festő
világát idézi fel, a nálunk kevéssé ismert,
E8

századelőn született Pirosmanísvili szelídvaskos képzeletének alkotásait, műveit és
pályáját, egy érzékeny fiatal grúz rendező,
Georgij Sengelaja tolmácsolásában.
J ellemző, hogy Pirosmanit először életemben Párizsban láttam, tavaly, a Rue
Rivolin rendezett, egész életművét átfogó
kiállításon. Nagy sikere volt. A barna,
vörös és lila puha, borongós árnyalataiból
kevert nyers, megindítóan költői életképek nem cmlékeztettek senkire sem. Kocsmák zugába húzódott tompa parasztok,
bánatos-pettyes
hátú
őzek, rövid lábú,
vastag csontú vidéki táncosnők népesítik
be vásznait. És a gödölye, a cipó, a korsó
vörösbor. Pirosmani a:fiféle csendes megszállott, küldetésében
hívő autodidakta
volt, aki vándorpiktorként
kalandoz ta be
Grúzia városait, falvait, kocsmáit. Az egy
tál meleg ételért cserébe festett vásznak
sokáig ott díszelegtek a sőntéspultok felett,
míg fel nem kapta a siker és a divat híre.
De tévedés volna azt hinni, hogy Pirosmani sorsa ezzel beteljesült volna. Elf'eledetten, magányosan halt meg. A dicsőség
és a megbecsülés csak halála után jutott
ki osztályrészéül.
Sengelaja filmje szerencsere nem életrajz-film.
Igaz, párhuzamosan
eleveníti
fel a képek életét és az élet képeit, de az
egészet egységessé teszi átélt költőisége,
a kézzelfogható, tömör látnivalóknak az a
szerves,
egymásba
ívelő összefüggése,
amelybe már nem lehet különbséget tennünk a festő képei és ihlető valóság kőzött. Sengelaja így vonzó példát szolgáltat arra, (hogya film testöisége milyen
termékeny lehetőségeket
kínál. Pusztán
azzal a mindig hálás, izgató adománnyal,
amit a mozgás jelent, nem csupán életre
varázsolja a vásznat, az élő világ e szótlan, mozdulatlan faktúráját, hanem ki is
teljesíti, mintegy új dimenzióval gazdagítja azt. A legszebb megoldás valóban az,
hogy ezzel az élet és művészet szakadékát
szünteti meg, nem egyszerűen közelhozza,
felbontja és elemeir-2 szedi szét a festő
képeit, hanem a kamera, a fény és a rnozgás segítségével a hős életét is mint megannyi Pirosmani-képet ,eleveníti fel, egyetlen erőteljes hangulat szuggesztivitásában.
Fő szólama a kallódás, 'elhagyatottság

1-li ajda:

Nyírfaliget

és szegénység témáiból hangzik fel, de -újból csak dicséretére legyen mondva nem a kedvet apasztó melankólia elérzékenyültségével. A rőtbarna rajzok, ünnepélyességébe merevült paraszti mosolyok,
peckesen magasba meredő kucsmák inkabb a falusi lakodalmak fényképeinek
esendő, rnegmosolyogta tó révetegségére
emlékeztetnek, vagyis oanaivitás bája bújkáló iróniát kölcsönöz az alapjában elégikus tónusú történetnek. De hiszen úgyse
a történetre figyelünk, inkább azt élvezzük, hogy a mesebeli kék hegyek, feke-

tébe hajló erdők jókora bizonyossága, a
paraszti élet örökös tárgyainak, díszleteinek és kellékeinek megbíziható állandósága, fa tálak, agyagedények.
édes és erős
fűszerek hétköznapi ünnepe mint árasztja
el szin te valamennyi érzékszervünket.

Ioszelliáni, akire a száraz és fanyar grúz
borok ízét idéző Lombhullás-ból
emlékezhetünk, Grúzia más oldalával ismertetett
meg legújabb filmjeben. A mai Tbiliszi
ben járunk,amely
éppoly ismerős, mint

saját
városaink
őrült,
zajos, lagymatag
unalmat
hisztériával
váltogató
rohanása.
Hőse pedig egy álmodozó, de mélázásaiban minduntalan
elsodródó,
játékosság ca
hajlamos
fiatalember,
afféle vidéki donjuan, akit mégis utolér a végzet.
A fiú dobos a városi szinház zeriekaiában. Zseniális későnjövő,
az utolsó percben érkezés bámulatosan
kidolgozott
technikájával.
Szenvedélye
szemlátomást
inkább a hölgyekhez
vonzza, akiknek
egyszerűen
nem tud ellenállni.
Kit szőke
teltségéért.
kit barna karcsúságáért
dongana körül. Mindegyik
páratlan,
mással
nem pótolható
szólítást
jelent
számára,
mulaszthatatlan
kalandot - ám ez a nagy
készenlét
nyilvánvalóan
megakadályozza
Wajda:
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egynémely
tásában.

prózai b b teendőinek

végrehaj-

Ioszelliáni
filmje csupa fintor, ironikus
anekdoták
változatos
sora. Kalandozások
az utcán, a könyvtárban,
a konzervatóriumban, miközbsn a gáláns hódítót egyre
szorongatóbban
veszik körül a beváltatlan
igér-etek. Messziről jött baráti pár tér be
szűkös lakásába,
ágyába
aludni,
lányok
tűnnek
fel, akiknek valaha, ki tudja hol
és mikor, oly szívhez szóló, bíztató vallomást
tehetett.
Az egyetlen
nap
során,
melyben
csak a kitérőket,
a mulatságos,
alig jóvátehető
lernaradásokat,
a véletleneket éljük végig vele tulajdonképpen
egy életformát,
sőt, mint ők maguk morrdották,
egy jellegztas
nemzeti
karaktert

mutat be a film. A hős sorsa eszerint több nul az autóbusz alá sétál. Komor végbe
mint véletlen, már-már jelképes lesz. Mo- fordul tehát minden. Mintha ennyi kihó érdeklődése állhatatlanság
is, friss fi- csapongásért már csak a halál sötét büntetése járna.
gyelme a legnagyobb szórakozottságba
csap át. Ioszelliáni ·egy magatartást vesz
Ioeszellíaní sokat tanult a háború utáni
célba, de szerencsére minden kioktat ó olasz neorealizmus részletezőkedvétől, kis
szándék nélkül. Csak fricskázza ötletei- epizódokat egymásra rakosgató könnyedvel ezt a szüntelenül kibillenő, csupa ségéből. Még "enyhe kis mosollyal" fümeghiúsult
akaratból
álló, zavart za- szerézett Iírája is sokban emlékeztet a
varra halmozó figurát, s mindez valami korai olasz filmek őszinte melegségékedvesen csillogó humorral, jó szénsa- re, komikumba oltott érzelmességére. Tavassággal pezsdíti a mese lassúbb, szeré- lán ez 'a hagyomány ösztönözte a filmnyebb kanyargását.
{-ől mégis -idegnnek tűnő drámai forTalán csak a 'film végső megoldását le- dulat kényszerű alkalmazására, mely azonzavarja
hétne . megkérdőjelezni. Hősünk ugyanis ban csak utolsó pillanatában
egy szokásos elámulása során, két jólábú meg az egész friss hangját, eredeti öniróniáját.
lány feszes idomaira ráfeledkezve, váratlaWajda:
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"A mélyben"

halttest
fölé?
Félreértés
ne essék:
itt
nem azzal van baj, hagya
"képlet",
az
Kurosava
furcsa círnű filmjét - Dotieskaalapszituáció
ezerszer
látott, vagyis közden mindenki
az Éjjeli menedékhelyhelyszerü.
Elvégre
ettől még Iehet
igaz
is, és ennyiben
kiindulópontul
szelgálhathez kapcsolta,
mert
a film a "fenéken
élők" közé,
a méJybe
kalauzol,
abba
a na valamihez,
De ha csak ennyit látunk,
meghökkentő
vegetációba,
melyet
úgy
ha csak a már látott,
hallatt,
sokszar
ellátszik
Tokio
éppen
úgy kitermelt,
kaptatatt
banalitások
szi ntjén maradunk,
mint a többi európai nagyvárosok.
Tegyük
a ráérősen
díszítő rnűvészi farm a csak taazonnal hozzá: 'csak a színhely
gorkij i, a vább ront a dolgon.
A könnyes
részvét
szemlelettől
csillagtávolság
választja
el.
nem elegendő tartalom.
A mélység
lakóinak
sorsa ,hálás, gyaKurosava
természetesan
csodálatosan
érkari téma; a város peremére
szarult
kiti mesterségét.
Most
is tévedhetetlenül
hullattak
és elesettek,
betegek
és bolontudja,
hagyan
kell egy témát
felvezetni,
dok kétségtelenül
gazdag
anyagat
kínálelapasztani,
majd újrakezdeni,
Az egyes
epizód ak kompozíciója,
érintkezése,
váltanak a művészetnek,
épp ezért rendkívül
kazó vi...szatérése
szép, bonyolult
szerkezekockázatos
is a vállalkozás.
Ha a rendező
csak kicsit is ráf'eledkezik
a nyomorúság
tet mutat.
Az említett
gyógyító
mesél és
festői látványára,
szándéka
azorinal viszpéldául
többször
Í'elvillantott
káprázatos
álomvilág
a sosemvolt-sosernlesz
attszájára
fordulhat : emberi
felfedezés
helyett az egzotikum
mutatós leltárával
fogja
han
csodájának
megelevenítése.
Mégis,
beérni.
Kurosava
is eltéved
ezen a sia történet
összefüggésében
dekoratív
bekamlós területen:
olyan mélyre
ássa matét marad,
s minél
gyönyörűségesebb
a
gát a szerencsétlenségbe
és szamarúságba,
képzelet játéka, annál zavaróbb
a retorika
olyan
mélyen
megindul
hősei
drámáin,
pátosza, mely a nézőt körülfogja.
hagy a panoráma
a szentimentalizmus
A címadó rejtvényszó
- Dodeskaden meghatottságától
lesz terhes,
túlzásakba
vezet talán a film legeredetibb
szál ához.
hajló. Sak szálú, ismétlődő
ritmusú,
cs'eEgy félkegyelmű
fiú megszállatt
játékálekménytelen
cselekmény
formálja
filmjét.
nak neve, aki magát,
mint gyerekkorukFeltűnnek
benne a várasszéli
nyomor
öszban annyian,
villamosvezetőnek
képzeli;
szes ismert alakjai:
a részegesek
és prosa játék
valósággá
lesz számára,
betölti
tituáltak,
a jobb napakat
látott kapott álnapjait,
életét:
do-des-ka-den
skanmadazók, az egyetlen
mánia
bűvkörében
dálja fáradhatatlanul,
amint a képzeletbeli
élő eszelősek.
Ám hiába várjuk,
hagy ebsínpáron
végigzakatol.
Ez a film egyetlen
ből a felsorolásból
egy gondolat
rendje
mozzanata,
ahol a rnese és a kép együttefelé vezessen a szerző: csak megrendülését
sen túllendül
a közvetlen
naturán.
Ez a
és értetlenség ét tudja közölni velünk: lám,
nap rnint nap újrakezdett
utazás valóban
milyen
befulladt,
távlattalan
életek
vanborzongató
és félelmetes
mélybe
visz.
nak, mennyi szegénység,
reménytelen
csőd
Amint a fiú nekiindul
a gondolatban
ponnehezedett
rájuk, miféle
átokérte
utal és tosan
végigfuttatott
sínpáron,
s halálos
verte meg e volt embereket?
komolyan
bejárja
fordulók,
megállók,
féMit rnondjunk
a történetról.
melyben
kezőhelyek
teljesen
precízen
kidolgozett
az elvetemült
nagybácsi,
felesége
kórházi
rendszerében
a maga útját, abban az egész
távolléte
alatt, megerőszakalja
nem éppen
íélresiklott, célját nem lelő, a köznapi lét
szép, kiskorú unokahugát,
kizsákmányolja,
érte1mességétől
elszabadult,
a kegyelemből
teher beej ti, letagadj a, .betegre dolgozta tj a, elbocsájtott
élet drámai
képe felötlik.
A
miközben
maga félájult
részegségben
dől
grund sivár és üres, csak a beteg képzelet
el naphosszat
a földön?
Mit a csőlakó,
tranzisztorai
által fűtött,
a belső zavart
tenmészetesen
filozófiai
hajlandóságú
csakivetítő
dobaló ritmus,
a zörejek
kábító
vargóról,
aki halálas :beteg gyermekét
lázkáosza
szól, a semmivel
való viaskodás
álmakkal
táplálja,
ahelyett,
hagy orvoshoz
megragadó
metaforájaként,
mely a filmet
fordulna,
majd eszeveszetten
hajol a kis
mintegy
keretbe
zárja.

kívül kiderül: ez a fesztivál nem kényeztetett el
él remekművek
sokaságával (nem is láthattam egy csomó versenyfilmet).
Sőt, a
nagyok, a legnagyobbak
Kurosava,
Wajda - sem kápráztattak el a mélység
és tökély szívszorító
példái val. Ám ha a
világklasszisú rendezők egy-egy új filmje
meg sem közelíti a régebbiek érettségét,
ha úgy kell éreznünk, hogy lehangolóan
nélkülözi azok tömör erejét, a gondolat
nagyobb lélegzetű dimenzióit, miért foglalkoztat mégis, mi ragad meg benne anynyira, hogy idők múltával is visszatérünk
hozzá? A válasz egyszerű: a szerző. De
nem a sznobizmus okán, nem azért, mer t
a nagy neveket még sikertelenségükben
is, szervilis en és kritikátlanul számon szoktuk tartani, hanem mert a szerző valóságos jelenlétet képvisel.
Más művészeti
ágakban ez iskolás közhelynek számít, a film esetében még mindig más gyakorlat dívik. Még most is sokkal inkább egyes műveket és nem művészeket, alkotóegyéniségeket ítél meg a kritika. Pedig talán már a film művészi szuMint

a beszámolóból

kétségen

verenitásának is elérkezett az az ideje, hogy
egy-egy kevésbé sikerült mű ne tegye
azonnal kérdésessé a művész tehetsége
természetét, az egyéniség viszonylag állandó értékét. Gondoljuk meg, nem is olyan
régen még merész kijelentésnek
tűnt a
rendezőről rnint szerzőről, igazi auktorról
beszélni. De ha rnára ez már unottan bevett fogalomnak tetszik, akkor következményeivel is számolni illik. Megértőbbnek, elnézőbbnek kellene lennünk a tehetség természetes hullámzásával,
önmagát próbára
tevő kisérletezéseivel.
átmeneti kudarcaival szemben. É's a jobb
vagy rosszabb megvalósítások esetlegességétől némileg elvonatkoztatthatóan,
tisztelnünk kellene az alkotó szernélyiségét, az
egyéniség szuggesztivitását, azt a. máshoz
nem hasonlítható szemléletmódot, lenyomatot, mely ,egyszeriségével, az egyes elemek és mániák leülönös együttállásával, az
ízlés, alkat, temperamentum
csak-így létével, ismételhetetlen eloszlásával kelt érdeklődést, azonosulást vagy elutasítást, de
mindenképpen figyelmet.
Bíró Yvette

MOSZKVA

1971

Moszkvában minderi nagy. A nemzetközi
filmfesztivál is. Az emberben óhatatlanul
az eltörpülés érzése támad fel. Egyetlen
adatot hadd említsek: mindent egybevetve naponta 50 ezer néző látogathat ja a
fesztivál különféle előadásait (a játékfilmekét, a dokumentum-, a gyermekfilmekét és a párhuzamos fesztiválok keretében
bemutatásra kerülő egyéb műveket). Ezek
a kivételes méretek növelik az újságírói
felelősséget is, ha az ember hozzá akar
szólni a látottakhoz. Ez utóbbiak mindenképpen töredéket jelentenek - az 1971-es
moszkvai nemzetközi filmfesztiválon több
orsziu; filmjét vetítették. mint ahány filmet én egyáltalán láttam. Viszont hetven
ország filmjei közt lehetett válogatni.
A moszkvai filmanyag, amellyel találkoztarn , művészi összérték dolgában mindent iegybavetve - valamivel magasabbrendű, mint az az átlag, amelyet az
elmúlt években különféle fesztiválokon
láttam (Cannes 1970 kivételével: ott több
volt az átlagnál jóval értékesebb mű).
Már ezen a ponton bizonyosan heves
vitába keverecl!hetnék sokakkal,
hiszen
Moszkvában a verseny szűkebb keretében
formai újdonságokat nem láthattunk, határozottan újszerű stílusjegyeket felfedezni alig lehetett, sőt, a filmnyelv, a forma
vonatkozásában megtorpanás volt tapasz-

talható az egész vonalon tisztelet a
csekély szám ú kivételnek.
Éppen Moszkvában is bebizonyosodott
ugyanakkor, hogy számottevő művészi érték formai újítás nélkül nincs; hogy magvas tartalom hatásos kifejezése többé vagy
kevésbé mindig egyet jelent ezzel is.
A Krernl-palotában
bemutatott
filmeket - tekintet nélkül arra, hogy versenyben, vagy versenyen kívül történt a bemutatás - a lényeg tekintetében két fő
csoportra oszthatjuk: a már régebben filmet készítő országok és a filmművészetet
most teremtő országok műveire. Azt hiszem, ez a megosztás a világ egész mai
filmművészetére
jogos. Néhány éve azt
írtam: alighanem elmúlt az az idő, amikor néhány hagyományosan filmet készítő
ország filmjei alapján foglalhatunk állást
abban, hogy hol tart és egyáltalában mit
jelent a filmművészet. Nos, a vélekedés
idejét múlta - a dolog immár nem kétséges. Amiként a világ sorsában, a filmművészet sorsában is mind meghatározóbb
Azsia (ehelyütt Japán nélkül, ami külön
kérdés), Afrika, Dél-Amerika alkotóinak
tevékenysége. Ez Moszkvában is újból igazolódott.
A kérdés persze nem olyan egyszerű.
Badarság volna kijelenteni, hogya felfejlődő népek filmművészete jobb, mint a
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fejlett népeké. Több okból is alaptalan
egy ilyen megállapítás.
Egyebek között
azért, mert egy olyan gigantikus blokkról,
mint a Kínai Népkőztár saság, mai filmművészete vonatkozásában
fogalmunk sincs.
Elhamarkodott azért is, mert a fejlődő népek filmművészete
műveinek túlnyomó
többsége - rnerjűk kimondani - r03SZ,
és éppen nem a kezdetlegesség, ellenkezően, a "fejlett" sablonok ellenszenves és
körmönfont átvétele, alkalmazása miatt.
Ha jól meggondoljuk, ez a torzulás elkerülhetetlen. Nemigen lehetett volna el-

képzelni ennek a filmművészetnek
a fejlődését a legrosszabb angol, francia, amerikai kommersz erős hatása nélkül, végtére jórészt volt gyarmatokról,
illetve
majdnem gyarmatokról van szó. A nagy
kár csak az, hogy rnindez sok 'jószándékú
kezdeményezésnek is kitekeri a nyakát.
Ugyanakkor mind több mű emelkedik
ki a filmművészetnek
ezen az ágán, a
legjobb hatásokat tükrözve és a legeredetibb alkotó egyéniségeket mutatva meg a
világnak. A moszkvai anyagból nem maradhat
említetlen
az iráni Mehrudjuy
9$
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Darnush műve, a Csodabogár. Sok "narodnyik"-nak mondható vonása, nem éppen rokonszenves városellenessége tény
- viszont ugyancsak tény, hogy sok emberséggel, hatásos, élvezetes kifejezőeszközökkel, gazdag humorral készült.
Itt van azután a szenegált Ousmane
Sembene filmje, az Ermitai. A fiatal af-

rikai művész
már két évvel ezelőtt feltűnt a taskenti afró-ázsiai filmfesztiválon,
Az utalvány című filmjével. Sembene legfőbb, kimagasló érdeme, hogy képes népét
póz nélkül, végtelen őszinteséggel, egyszerüséggel és szeretettel ábrázolni. Meglehet, hogy erre sok alkotó törekszik, édeskevés azonban azoknak a száma, akik vé-

gül is nem valami patetikus hősiségnél
vagy éppen meddő szánalmat ébresztő naturalizmusnál kötnek ki. Az ifjú néger
művész szereti és tiszteli annyira a népét,
hogy se ne eszményítse, se ne sajnáltassa.
Egy néger törzs ellenállásáról szól a film,
egyszerű cselekménye a második világháború idején játszódik. A francia tisztek
irányította gyarmati hadsereg - amelynek
kegyetlen, kíméletlen rekvirálása a törzset
végül is ellenállásra
kényszeríti - éppúgy feketebőrűekből áll, mint a törzs maga. Ez megzavarja a törzsbelieket, akik
inkább ősi isteneikkel és hitükkel csatáznak, semmint valódi ellenségeikkel.
Az egész fesztivál egyik minden szempontból legjobb filmjét a kubai Manuel
Octavio Gomez készítette, a címe: A víz
napjai. Bevallom őszintén, tíz perc után
csaknem otthagy tam, ami bizony vaskos
hiba lett volna. Gomez őszintétlennek tűnő szürrealista víziókkal indít, amelyeket
az ember egy idő után elun. Szerencsére
ő is, és elkezd egy eszközeiben és tartalmában rendkívül izgalmas művet, Harmincöt évvel ezelőtti eseményt elevenít
fel a cselekmény. Legendás híre kerekedett Kubában akkor egy megszállott nőnek, akinek az otthona gyógyhellyé,
búcsújáró hellyé vált. A filmművészet itt
ismét azzal képes mélyre ásni, - ugyanúgy, mint Sembene-nél-,
hogy mellőzi a
kész sablonokat, a kész ítéleteket. Igaz
dühével nem is az érthető babonásság és
vallásosság ellen fordul elsősorban, hanem
azok ellen, akik mindennél aljasabb módon szentesítik ezt, amíg érdekükben áll,
és irtják, pusztítják a korábban "megvédett" néppel együtt, amikor az áll érdekükben. A filmet képi világa, kifejezőereje, sodrása egyaránt a kimagasló művek
közé emeli.
A filmművészetben
hagyományokkal
rendelkező országok. műveíről szólva: ha "a markunkba vesszük" az egészet,
az ujjaink közt minden kipereg, kivéve
néhány szocial:ista ország és a fesztiválról
hivatatosan tüntetőleg távolmaradt Egyesült Allamok egynémely filmjét.
A franciákat immár évek óta minden
fesztivál után kénytelenek vagyunk elparentálni. René Clemont filmj-e, a Ház a

fák alatt lelkizéssel álcázott krimi; a hírMarcel Carné alkotásáról (Gyilkolás a rend nevében) sem lehet sok dí-

neves

cséretet mondani. Amint a cím is mutatja,
bátor témafelvetés - sajnos azonban csak
szemre bátor, a dolog mélyén "derék"
kispolgáriságot sugárzó, sok kommerszet,
sok olcsó szentimentalizmust tartalmazó
feldolgozásban.
A másik nagy csalódás a hasonlóképpen
nagy nevekkel velvonuló japán filmművészet. Pedig talán éppen két legnagyobb
alkotójuk, Kaneto Shindo és Akira Kurosaca, a Kopár sziget, illetve A vihar
kapujában
rendezője képviselte ezt a
film-nagy hatalmat. Shindo műve, a Ma
élni,
holnap
meghalni
a legnagyobb
meglepetésre
agyon beszélt,
túlzásokkal
agyon terhelt film - ki feltételezett volna
ilyen hibát a Kopár sziget alkotójáról.
Nem értek egyet James Aldrige-zsel (a
zsüri tagja volt), aki szerint ez a film
"megmérte társadalmunk lázát". Ugyancsak éppen a nemesség és a méltóság
hiányzik Kurosava filmjéből is, amelynek
címe Dodeska-den. Kültelki kisemberek
életéről ad helyenként meggyőző képet,
bosszantóan sok azonban a filmben a legrosszabb amerikai és európai közhelyek
utánzása és a könnyzacskó-nyomorgatás.
Erthetetlen, hogy egy Kurosava-méretű
művésznek mi szüksége minderre.
Teljességre nem törekedhetem, így hát
csak éppen megemlítem a legszükségesebbek közt, hogy az olasz versenyfilm
(Damiano Damiani: A rendőrbiztos bűnvallomása
az államügyésznek)
érdemén
felüli megbecsülést kapott, jobbfajta marfia-történetnél alig több.
Az úgynevezett "monstre-film"-ről századszor is bebizonyosodott, hogy kevés a
köze a művészethez. Legalábbis három
ilyen művel találkoztunk (Konrad Wolf:
Goya, NDK-szovjet Sergiu Nicolescu:
Mihály a bátor, román Ken Hughes:
Cromwell, angol). Ugyanakkor jól tudom,
hogy megszüntethetetlen és a maga másmilyen nemében olykor nem káros kategória. Azért csak olykor, mert a "monstre" történelmi filmek jó része sajnos
- mint itt is - valójában történelemhamisítás.
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Nyugati filmek itt nem. említett sorara
(és nem is kommersz művekről van szó)
helytállónak érzem Pontecorvo Moszkvában tett kijelentését:
Meggyőződésem,
hogy nyugaton a maitól gyökeresen
kiilönböző filmművészetet
kell teremteni, a
filmgyártásnak
egy tökéletesen más rendszerét kell létrehozni, s gondolati-eszmei
töltést kell adni a [ilmeknek.
Paradox helyzet, de meggondolkoztató,
hogy nyugatról művészit, szépet valójában csak Amerika hozott erre a fesztiválra, amelyre "nem jött el". Néhány alkotója azonban eljött, magával hozva egyszerű, humanista mondanivalót
sugárzó
alkotását. A Kreml-palotában hemutatott
mindhárom amerikai mű említést érdemel
(Arthur Penn: A kis nagyember,
Hall
Bartlett: A homokpart tábornokai és Stanley Kramer: Aldottak a vadak és a gyerekek.) Az első egy mélyen indián-barát
"
szatíra-féle, a népszerű Dustin Hofmannal
a főszerepben, a második nem hibátlan
és nem minden kellemetlen mellékíztől
ementes, összességében mégis színvonalasan feldolgozott korai Amado-regény megfilmesítése. A három közűl vitathatatlanul
Kramer műve a legértékesebb - a fesz- .
tiválnak
is egyik legjelentősebb filmje
volt. Egymondatos gondolati összefoglalása: az ember legszebb hivatása és életének
értelme a kűzdés a gyengékért, az elnyomottakért, akkor is, ha ezek a gyengék
erőseknek látszanak (a film jelképes világában bölények), és ha értetlenek és
-tehetetlenek a segíteniakarással.
A szocialista országok sem sok jelenté. keny filmmel tűntek fel Moszkvában.
Közöttük említhetem Fábri Zoltán művét
(Isten hozta, őrnagy úr!), amelynek számottevő sikere volt és Andrzej Wajda új filmjét, a Nyírfaliget-et. A lényege: még egy halálra ítélt őszinte életakarása a maga utol. só pislákolásában is árnyékot vet egy félig élt, gyáva életre. Wajda kifejezésrendszerében továbbra is az erőteljes képi
kompozíció, a magasfeszültségű drámai fogalmazás ragad el.
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S most a szovjet filmekről. Ennek a fesztiválnak minden bizonnyal megérdemelt
győztese volt a szovjet filmművészet. Két
olyan filmmel lépett a közönség elé, amely
komoly figyelmet keltett. Eltekintve attól,
hogy mindkettő szenved az utóbbi évek
szovjet filmjeinek betegségében: Csajkovszkij-zeneműveket
megszégyenítően
túlhajtott, agyon terhelt, szájbarágott, megszűnni nem akaró a végük, de ez a nem
ÍE; csekély hiba mégsem teheti kérdésessé
a művek értékét. Az első J oszip Heific
műve, a Salu d, Maria! Heific gazdag életművének talán legszebb képsorait hozta
létre, rendkívül jól hasznosítva korszerű
hatásokat. Egyik-másik
képsora - főleg
a polgárháborús időket idézök - Chagall
művészetét
idézi. Wajda és Jancsó egészséges hatása a filmre vitathatatlan. Ebben
a filmben láttuk emellett a fesztivál legszebb színészí alakításai is. Ada Rogovcseva, a női főszereplő kivételesen nagy
művész, megigéző emberi sugárzással.
Végül - a fesztiválnak is utolsó, az
egyik nagydíj at nyert filmje volt - Jurij
Ilienko, a fiatal ukrán rendező műve, a
Fekete foltos fehér madár. Mindenki Pa-

radzsanov művét emlegeti ezzel a filmmel kapcsolatban (Elfelejtett ősök árnyai),
amelynek Ilienko operatörje volt. Az egybevetés természetesen többé-kevésbé jogos
- Ilienko azonban operatőrjével. V. Kaljutával együtt, modern filmballadájával
mégis valami újat hozott létre. Talán leginkább
"folklór-látomás"-nak
nevezhetnénk a művet, de 'ez legfeljebb néhány
káprázatos tablója lényegéből fog meg valamit; ugyanakkor a legkevésbé sem érzékelteti a mű sajátos és nagyszerű, lüktető ritmusát, elbeszélő modorát. Aligha
hittük volna, hogy mai téma efféle balladás hangvétellel közölhető filmen. A
Fekete foltos fehér madár a Rubljov óta
a szovjet filmművészet egyik legjelentősebb alkotása.
Mark Donszkoj mondta a fesztivál nyilvános vitáján: Filmművésznek
csak az nevezhető, akinek a szívében egyszerre ég
a világ fájdalmának
és a világ örömének
a tüze. Az 1971. évi moszkvai film-seregszemlén sok rossz és közepes film között
volt néhány, amelynek alkotója megfelelt
ennek a magas követelménynek. Ez igazolta a fesztivál létjogosultságát.
Rajk András

ELLENVÉLEMÉNY

ÖNÉRTÉK-E

A FIATALSÁG?

"Matildhe: Biztosan valarnd nagyon érdekes dologra gondol, Sorel úr ...
Ju.íen: Mire gondoltam?
szólalt meg
durván IS egyre vadabban.
Hogy jól
tette-e
Danton, amikor
lopott? Hogy a
piemonrtei és a spanyol forradalmároknak
a kérlelhetetlen
erőszak politikájához
kellett volna-e
Iolyarnodniok?
Hogy kétes
elemekkel
kellett volna-e megrakniok
a
a hadsereget
és sorra :kitüntetni
őket?
Ama gondoltam, hogy akiket kítüntettek,
azok aztán féltek volna a király visszatérés étől ! ... "
(Stendhal:

Vörös

és fekete)

Miért kételkednénk abban, hogy klasszikus hagyomány
életrevaló lehet? Nem
elgondolkoztató, hogya
peripatetikus elmélyülés egyik személyi föltételeként az
maradt ránk: fiatalok hallassák szavukat,
az ő komoly tekintetük szavatolja a beszélgetés tartalmasságát, mi több: erkölcsösségét? Nyilván ez ma sincs másként.
Lássuk be, hogy már az antik világban is
némi gyanúval figyelik akorosakat;
felismertékhajlamukat
a figyelmetlen cseverészésre ; sőt arra is, ha netán magukra
hagynánk őket, képesek lennének' a világ
dolgait bohóctréfákká silányítani.
Minden új nemzedék azért tör elő a
maga negyedszázadában,
Ihogy fölemelje
fej-ét, elhárítsa elődei viccelödését; és ne

ki az, hogy hébe-hóba
hallass on
magáról. A meg nem érintett, a be nem
maszatolt teljesíteni akarja nemzedéld kötelességeit. Latra ~etiaz örökséget, megjelöli céljait, hogy nekifoghasson a cselekvésnek.
Ha ezt tekintjük, nem dicsérhetjük kellőképp a mai filmművészet egyik jelentős,
hogy ne mondjuk: "új ágazatát", önemésztő áldozatvállalásáért,
amellyel a
mai fiatalság elébe járul, és művek egész
sorában alkalmat ad a komoly megmutatkozásnak, ifjúi latravetésnek. V állalkozását azért is nevezhetjük
önemésztőnek,
mivel a filmművészet
lényegét tekintve
felnőtt iparág. És mint fölszíneseket, elháríthat juk azokat a vádaskodásokat is,
amelyek szerint divatos, sőt hasznot hajtó
dolog fiatalokat "vallató" filmeket készíteni.
Nem, amikor művészek közelitenek valamihez, ~ogy megértsék, felelősen fölfogják és ábrázolják: méltánytalan
divatot
kiáltozni. Ott mindig többről van szó; például arról is, hogy az ifjúság örökké újuló
divattérna, hiszen az érett nemzedékek
fél szemmel mindig maguk mögé sandítanak; oda, ahol az öocsök és húgok taposódnak előrefele.
A felnőtt művésznernzedék a hát rnögül
előnyomulók hozta új élményeket
elégítsa
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nem különböztetheti
meg a képzeletben
már távolodóktól - mindkettőből lehet
divatot csinálni és igazi művészetet is. De
félművészetet, féligazságot is.
Helyesebb nyíltan elő'hozakodnunk: mivégre történhet, hogy ha a filmművészetnek lényegtapodó érdeke ábrázolni a fiatalságot, amannak létérdeke, hogy filmben és minden másban ábrázolják; mivégre lelhet, hogy az érdekek egyezése dacára filmről filmre nő hiányérzetünk?
Miért nem tarthat juk hitelesnek az "ágazat"
közléseit? Miért, hogy emlékezetes Julien
Sorel-i, de legalább Cybulski-karakterű
arcok helyett be kell érnünk "emlékezetes
testekkel"? Miért van az, hogy a filmbeli
életek problémákká csökevényesednek, és
megfordítva:
közönséges,
publicisztikai
gondokat püffesztenek életekké? Hogy helyesen tagolt rnondatok hegyeiből alig
kandikál ki a valóságos, az életet fölfogó
értelem?
A néző, miután végignézte a közelmúlt
ilyenfajta alkotásait, kérdései sokaságával
bizonyíthatja:
nem könnyű sikerhajhászással vagy egyszerű műfaji értetlenséggel áll szemben; inkább az alkotók közeIítésmódjában, szemléletében
tapasztalja a
hibát.
Elsőként is nekiütközik a "portré-kérdésnek". Amennyiben elfogadjuk, hogy a
Stendhal óta eltelt idő nem fésülte simábbra a társadalom szövevényét,
úgy
miért gondolnánk, hogya
mai, műábrázolásra érdemes, eszes, göcsörtös lelkű,
különös helyzetű Julienek sorsa kevésbé
bonyolult lehet az 1830-asénál. Félreértés
ne essék: nem áll szándékunkban Julien
életmódelljét
vagy Stendhal írói-rnűvészi
módszerét mint "a lehetséges" modellt kínálgatni; inkább szccíológíaí
természetűnek tartjuk a tanulságot, amit kiolvashatunk - ma is - művéből. Ahhoz, hogy
egy portré kikerekedJhessen, elegendő információra van szükség; viszonylatokra,
amelyekhez, mint Julien is, valóságos gondolatokat lehet fűzni. Ha ez az ifjú nem
volna a hatalom legbensőbb berkeiben otthonos úr beosztottja, ha nem ismerné a
szalon okat, az ultraroyalista összeesküvéseket, üzleteket, állás-osztogató szeanszokat, nem ismerné a Szent Szövetség mű102

ködését, a diplomaták játszmáit, a történelmet, - miről tűnődhetne, mit válaszolhatna egy olyan okos lánynak, mint Matildhe de la Mole?
Egyáltalán megkérdezhetjük:
a közelmúlt fiatalokat vallató filmjeiben akadt-e
választott hős, aki ily sokrétű viszonylat
feszültségei közepette él? Úgy hisszük,
nem.
Mai alkotók a "valaki házában vagyok
ifjú" - meghatározó helyzetet már eleve
kerülik, mivel az alantas integráció kóros
tünetének tartják. Tiszta, romlatlan fejeket akarnak mutatni, és eközben aligha
ügyelnek arra, Ihogy a tisztaság iránti
vágy mint alkotószemlelet - megrágalmazza a "tiszta fejeket", megvonja tőlük
a művészet mindenkor érvényes nagy tétjét, azt: hogyan válik a más házában élő
ifjú - önmagává. Intellektuálisan, erkölcsi és társadalmi értelemben egyaránt.
Minbha az ilyen alaphelyzetet túl hagyományosnak tartanák, s ezért hőseiket
inkább a gyűldében fogadják fel. A gyűlde
- filmről filmre követhetjük - nemzetközi, fesztelen nyüzsi tanyája. Védett zóna, a belső szabadság őrző terepe. Ebben
az övezetben nincs, vagy ha volt, érvényét veszti a kurta kis múlt; alig érzékelhetők a személyes adottságok, és· művészeink többnyire éltagadják
a fiatalok
készséget a "jövő középkorú szerepeinek"
betöltésére. (Kovács András Stafétá-ja
e
tekintetben kivétel: ott bemutatnak nekünk egy szinte már kész árulót is, fölvértezve a legaljasabb integrációra, anélkül, hogy eredetet, erkölcsi, érdemi indoklást is szolgáltatnának nekünk, neki.)
Az ifjúság röpke állapot, hiába az, ha e
filmek rendre elhitetik a nézővel. hogy
a röpkeség aztán örök időre prolongálható.
Romlatlan fényes tekintetek! - bizonyára
olyan varázslatos valami ez, ami a régóta
más házában lakó művészt eddig nem ismert vagy elfeledett áhítattal jutalmazza.
Kétség nem férhet hozzá: a film gyűldei
ifjúsága tetszetős. Öszinték, természetesek,
tettrekész ek, okosak, kedvesek. Csak tolakodjék oda egy-egy kőzépkorú,
ritkábben idős ember, menten leleplezi magát "memento"-nak
szánt, kiélt arcával.
Amennyire nekünk való minden fiatal arc,

annyira gyanús az éretté (Kovács Andrásnál éppúgy, nnirit Antonioninál). A gyűldében meg+fjodott, tehát kétarcú rnűvész
bátran csúfolhatja
egyik énjét, a gyűldében frissített másik védelmében teszi.
Nevezzük nevén. A gyűide hátterek nélkül eszményít. Hazug, rnert tagadja mindazt, amit Stendhal, amit az egész művészet tanított idáig; tagadja, hogy az ifjúság - míg önmaga felett töpreng - viszolyog a szépítéstől, önnön kisminkelt
arcától. Miért? Mert kereső zűrzavarában
elérendő, eszményi önportréí megsemmisítő erővel villannak fel előtte, amikhez
képest a meglévő, a csak adott - szánalmasnak tűnik. Stendhal írói jelenlétét a
Vörös és feketé-ben ez az adottsága is
naggyá teszi: hőse indokolt-indokolatlan
öngyalázásait, majd az azokat ikövető-kísérő
szédült ön-felmagasztalásokat
- végsőkig
érvényes együttérzéssel,
de ném ritkán
hideg elutasítással fogadja; ítélkezik, ámde a verdikt a szerzőre is kiterjed. Ehhez
a hajlékony, ironikus módszerhez
képest
elég gyermekdednek tűnik a rnód, ahogyan
például a Zabriskie Point fiataljainak nárcizmusát eLlenpontozzák az állatiasodás
képei. Míg az Antonioninál kevésbé járatos és a polgári filmkészítés ördögútjaiban
alig tévelygő alkotok filmhősei már nyíltan tetszelegnek. Lásd Oszter Sándor alakját a Kitörés-'ben; őt hiába kergeti alkotója "jelzett-lealacsonyító"sorsfordulókba:
sárban fetrengve is győztesen néz ránk.
Vagy gondoljunk Sándor Pál: Sárika, drágám c. filmjére, hol a fiatalok könnye,
ellágyulása, érzelmes beleélés iránti vonzalma mint igazi vívmány jelentkezik.
Elképzelt fiatalok között megifjodó alkotók számára már vajmi keveset jelentenek a valóságos viszonylatok, körülmények, összefüggések. Ha a gyűide jelenti
a világot, akkor érdektelenné
válik: ki
fizeti a beszélgetéseknek helyt adó szalonok terembérét, és sosem fogják közölni
velünk, a szereplők odukból, albérleti szobákból vagy felszőnyegezett hivatalokból
toppantak-e a helyszínre, s hová fognak
távozni "azután"? A mai néző már kellő
rutinnal fogadja a viszonylatokat helyettesítő fali dekorációt: a Ha-tól az Eper és
vér-ig; tucatszor elszámlálhatta magában

- a szex - fekete elnyomottak - MaoGuevara-összeállítások
képi arányait; kérdés: okosabb lett-e tőle? Aztán cselekvőbbé válunk-e a szokványos háttér-el őtér-kompozícióktól?
Gondolunk itt az ifjú, hősök betoppanásaira vén, megátalkodott tanyákra ; az öreg történelmi falak
előtti fiatalos mutatványokra ; vagy a hipermodern üvegcsodák előtt, között, fölött
megfontolt primitívséggel
szeretkező lázadókra.
Az untig .ismételt lényege e műveknek
nem több, mint ihogy a fiatalság bárhol
megteremti (puszta jelenlétével) a maga
gyűidéjét, s az önmagában hivatott cáfolni
a történelern alakulását. Igy válik semmivé Árpád apánk és Navarrai Henrik.
Nem vitás, hogy mindezek a művek
nem annyira az ábrázolás kedvéért, mint
inkább az elaggottnak gondolt világ műveszi megsemmisítéséért
születtek. Hogy
céljukat nem találják, azt elmosódottságuk
vagy helyenkénti
elnagyolt
naivságuk
okozza, holott
e dolgozatunkba
oitált
Stendhal lehetne a megmondhatója: valamely valóság-anyag művészi megsemmisítéséhez annak éles megvi1ágítása, bizonyos
tulajdonságainak kóros növesztése és sokrétű elemzése szükséges. A kézenfekvő
mutatványok pedig nem lázítanak.
Vannak rejtőzködő áramlatok a művészetben; különös, hogy a lázongásnak szentelt művekben ezek kevésbé rejtőzködnek.
Az "ifjúsági" filmek szinte mind egyfelé
sodródnak: a szövegben dús elemzőfázistól
a hősi vagy nem hősi megsemmisülés
,.szemléletes kifej téséig" . Másként szólva:
a szabadság övezetéből a szükségszerűen
'ellenséges szférába való kilépés dramatikus mozzanatát ismétlik. Az egyes művek,
vádiratok hőfoka szabja meg, "szemlél etesen" pusztul-e az egész; vagy "realisztikusan" pusztul, sérül, integrálódik a rész
(az egyes személy, a hős stb ... ). Emlékek
közt tallózva riadtan ismerhetünk rá ebben a mozgássémában a forradalmi romantika némi mozgásele.meire; az új típusú
ember korai föllépésének gimnasztikája
árnyként lebben föl e művekben, jelezve,
hogya jószándék és a célzatosság együttjátéka nem erősíti a mezőnyt.
Kiváltképp gondolati síkon nem. Ugyan103

is az alkotók és fiataljaik
párbeszédét
rendre anyaföld-egyszerű gondolatok deklarálásában élvezhetjük. "Oda1€pni, viszszalépni. elzárni, felszabadítani. lőni, elvenni. szétosztaní, fogyasztani, integrálni,
manipulálni" - vezérszavak visszhanzzanak filmtől filmig, És sehol egy Julien
Soreihez méltó elemzésfutam a társadalom
mozzásáról, a measzemélvesítő figurákról,
érdek- és presztizs-láncolatokról;
a civilizáció viszonylag magas fokából következő
valósános ellentmondásokról. Ha az ifjak
érintetlenségéből azt véltük kiolvasni, hogy
az alkotók rágalmaznak. fokozottan igaz
és még megbocsáithatatlanabb
ez az értelem világában. Alkotóink a fiataloktól elvárják: inkább látszódjék szemükben az
övezetet körülölelő élet összefüggő, szervezett egységnek, de tagadják azt (mint az
ácsfiú 16 éves korában): az élet életteli
látomását nem szabad felfogniok. A szervezettség és az anarchia: a gyűlöletes önkény és az egyszerű hűség és jóság olyan
együttes, amely nem illik gyűldei ifjúhoz
(annál inkább Julienhez kivégzése előtt).
Szívesen elfogadjuk: nem a kényelemszeretet vagy a tudatlanság vakít itt el,
hanem a félelern. Félelem egy másfélhetes
postássztrájk okozta zűrzavar szociológiai
következtetéseitől ; félelem attól, hogy egy
érettkorú
és gyöngéd asszony vonzalma a
kiszemelt íhőst az értékrend módosítására
késztetheti.
Szabadjon megismételnünk :
nem alkoiómódszerek koppintását ajánlgatjuk itt, hanem a sivárság miért jeihez
kivánunk közelébb férkőzni. És úgy véljük, hogy a mai alkotók óvintézkedései
miatt nem kapunk többet szalonhevületnél, mondatnyi okosságnál. Igy a vérbeli
tehetség, plebejus életlátás. gondolkodás
és humor valóban forradalmi képességei
parlagon hevertetnek.
Tulajdonképpen gondolattalan és árnyalatlan sztereotípia az is, !hogy e filmek
egy-egy hőst kísérnek "végig"; végtére is
csak a szerző önkénye szabja meg, ki legyen a választott. Eltagadva a múlt, mellőzve a személyes indíttatás, képesség, valódi idegállapot - a szabad zóna bármelyik szakállas vagy nyírottfejű tagjára eshet választás. Tapasztalatunk szerint filmes engedmények miatt a tüzes tekin te104

tűek, szexesek, humortalanok választatnak
leginkább. És attól a perctől kezdve, hogy
a film kiválasztotta hősét (ráközeIített a
gyűldében, s rajtafeledkezett) további filmes engedmények miatt végig kell járni
előírt történés-sorozatát.
Tudjuk, hogy
"előírt", hisz tudjuk, útja végén várja
"kitörése, robbantása, kivonulása, motorkerékpárja. repülője. utolsó töltény e, vagy
gerincroppanása" . A véget, a hőssel egyetemben, előre tudjuk. És a sztereotípia ismeretében
lesújtva
vesszük tudomásul,
hogy az idézett filmek legfontosabb, középső kifejezési szakaszaiiban kényszerű
mesterkedésekkel fizetnek ezért az előre
kij elöl~ végért.
(Ha egy mit sem sejtő nézőnek a Zabriskie Point-ot a sivatagi ,,!kiruccanás" fázisában kezdenék vetíteni, a látott "film"
végéig sem találná azt a pontot, ahonnan
behatolva a mű elején megkezdett dráma
megnyílna számára. Élménye leginkább ismeretterjesztő jellegű volna; s a szexualitás a bizarr többlet, a felhívás a hökken etes tájékban való szeretkezés érdekességére.
A film hőseinek-szökevényeinek
vulgárfilozófiától ihletett elnémítása a nagy Természet színe előtt oly mértékben sikerűlt,
hogy nézőnk "kuká"-kat
mormolva távozhat.)
Az unalom, valamint a morál tárgyiatlanítása az "ágazat" filmjeiben, úgy látszik,
nem különíthető
el; elvégre az alkotó
maga sem tudja, hová helyezze a mércét,
amikor hőse csak úgy magában, összevissza ugrál. Bacsó Péter: Kitörés c. filmjével kapcsolatban is a meeterkéit kidolgozás s az avval járó morális könnyűkezűség tűnik ki előttünk Talán azért is,
mert ő közvetlenül is "megszólaltatja"
filmjében Stendhalt. Az ő filmhőse gyorsjáratú fickó, az alkotó rokonszenvét ilt
a sebesség biztosítja: hős az, akiben az
örökös előretekintés képessége nem sérülhet meg. Nála például a film bevezetőjében lenyargalt
disszidálási manőver
egyenlő a társadalom elleni kis botlással,
melyért könnyű fegyenohónapokkal megjön a teljes föloldás. De hogy ebben a kalandban egy fiatal nő érzelmeit alig jóvátehetően összekaristolták, arra sem Bacsónak, sem hősének nincs szava. Julien

Sorel belső kiáltása: "a top," "a vigyázat,
galád voltam" - azaz a morális készség,
ami persze nem tartóztat fel Bacsó
figurái ától idegen. Mindez nem volna baj,
ha a rendezőt nem tévesztenék meg a méretek: aki az alantas kisszerűség karámjában gondtalanul manőverezik, attól a
stendhali képesség távol áll; kár is fölemlíteni; még károsabb analógiát sugalmazni.
Szerzői önkénynek elnagyoltság az ára.
Ám ez az itélet a teljes igazságot még
nem tükrözi. Kiváltképp nem, ha az egyre többektől Ihangoztatott kritikai észrevételekre is célzunk vele: úgymond, a játékfilm iátékos előrehaladását, fiktív rendjét a jelzett, a kívülről behatoló vagy a
publicisztikai ízű elemek zavarják. hatástalanítják: hogy az egyiktől a másik szabályszerűségeit kérjük számon; ami itt
'erény ott botlás stb...
e szolgálati
szabályzat ellen az elegyes műfajú, többkevesebb szerzői önkény t mutató, mégis
sikeres filmalkotások egész sora beszél.
Nézetünk szerint, nem tagadni, hanem
vizsgálni kell ennek a szerzői önkénynek
természetét ; filmről filmre haladva és az
önkény természetéhez igazodva. Nyilvánvaló, hogy e módszerelsők,ént
azt méri
fel, az alkotók tudatában voltak-e önkényüknek, merték-e szemtől szembe a nézővel megvallani személyes felléptüket a
műben. Bátorság próbája ez, s nem tűri
a kényes, tisztázatlan rnozzanatok "történetbe bugyolálását" ; nem tűri, hogy az
alkotó hős ére hárítsa át a felelősséget.
(A Kitörés c. filmben készséggel eltekintenénk a főhős erkölcsi botlásainak irészletraizától, de "cserébe" elvárnánk a rendezőtől: filmje sarokpontjain konkrét eszközökkel tudassa velünk, hogy ő nem feledkezett meg azokról és következtetni is
hajlandó belőlük).
Amikor a szerzői bátorság igénye mellé
finoman odasorakoztatju:k a tudatosságét,
tulajdonképpen
az önkény arculatát kívánjuk: kirajzolódni; ha úgy tetszik, a sokaktól nyögve eliSimert Breoht szellemében, aki nem titkolta az erőszaktételt műveiben, de megfelelő intellektuális indoklással is szolgált, s önnön portréját mellékelte. Mindezek nélkül sem az alkotó,

sem pedig jóhiszemű nézői nem ellenőrizhetik: mikor igazodik a példázat a valósághoz, mikor öltöznek vágykép-alakok
"hús-vér figurákba".
A félív-bátor. féliQ'-tudatoc; szerzői ieLentét iskolaoéldá+át Kovács András: Staféta-filmiében lelhetjük fel. Ő a "belépést" joggal érezte szükségesnek, Ihiszen
konfliktusát fehér-fekete alakok ütközésére alapozza. El5Yeszményi .gyűlde-hősnő
meg egy jócskán megrágalmazott, integrálódni kész ifjú 'vonzalma eleve megoldott feladvány: az alkotó csupán késleltetheti a megoldást; azt a "nagy" pillanatot, amikor elhangzik: holnap elveszlek
feleségül és szülsz nekem egy gyereket!
- s rá a válasz: nincs alku, magamnak
szülök, (Végeztünk, szabadon fogok élni ... Kovács problémát lát ott, ahol valóságosan bonyodalmat kellene látnia, nevezetesen azt, hogy háttér mögötti élményeknek, önneve'lésnek, hatásoknak
miféle
összetétele tarthat együtt ilyen régivágású illetve új típusú 'embereket? S ideigóráig elfogadott összetartozásuk szolgáltathat-e az élettel való birkózáshoz alapot?
Ő is tudja (vagy sejti): nem; ezért közelíti csak az egyik felet riporteri eszközökkel, szerényerr leplezett rokonszenvvel;
ő a nézőt a probléma helyes megítélésére
akarja bátorítani, ahelyett, hogy 'hőseire
vetné magát. Külső dolgokban akar biztosnak látszani, nehogy a belső tisztázatlanság kerüljön terítékre. Félig-módszere
- mint a moziban is tapasztaltuk - csak
megzavarta a nézőt, értékítéletében nem
befolyásolta.
Bízunk benne, hogy bíráló megjegyzésinket senki sem tartja ifjúság-elleneseknek; és az öregek rejtőzködő
védelme
sem olvasható ki belőlük. Egyiket sem
vallanánk magunkénak. Az már inkább,
hogy az élet, a rnűvészet korosztályok szerinti földarabolása és értékelése gyermekded szemlélet kifejezéseként tűnik föl előttünk. Az életkor - adottság, mégsem jogosít - ab ovo - ítélkezésre. Annyi viszszaélés után szükségtelennek látszik elharsogni: az értékteremtés
és -rornbolás
játékait nemzedéki vizsgálódások révén
nem lehet felfogni. Ezért készbet különös
mosolyra az ágazat filmjeiben generál105

mottóként alkalmazott fölény: "nincsenek
szüleim"; az valamikor a testvérem volt",
"a drámai apám" ... stb.: az deklarál, aki
nem érzi igazát teljesnek.
Fölény, mit féltve őriznek: kiindulás
és megérkezés a humortalanság pályáján.
Mert humortalanok, ványhadtak, alig féktelen ek, alig greteszkek ezek a filmbeli fiatalok. Védett terepükön, egymás
között nem is nyílhat alkalm uk érdekesebb megnyilatkozásokra {Amíg Bacsó hőse kissé morcosan sakkozgat, vitázgat igazgatójával; amíg Kovács hősnője egy kurta
beat-ben kiugrálja sértődöttségét ; addig
Julien Sorel lázba hoz egy egész kisvárost, felpiszkálja a szeminárium darázsfészkét, párbajozik
Párizsban
stb .... ).
Elismerjük, /hogy a mai fiatalok zöme
számára ilyen lehetőségek nem adatnak,
mégis: rendhagyó, művészí ábrázolásra érdemes fickók esélyei nagyobbak, mint a
látott filmekben. Nem szólva a fiatalok
hajlama, vágyai, energiái - és köznapi
adottságai közötti kontrasztról, az igazi
féktelenségek nielegágyáról.
(Egy példát: ha pontosan tudnánk, mit
tartalmaz a Staféta ominózus cikke; s a
nemzedéld kép, szerelmi problematika,
vita élet fölvázolása helyett - szűkkörű,
feszes kamarajátékban, valószerű előadásban, a szereplő:kről le nem vett éles fényben - bemutatnánk
az "ilyen" cikkek
körüli fantasztikus hercehurcákat, csavarokat, vitákat, egyeztetéseket, telefonokat,
leintéseket és 'beolvasásokat ; hogy aztán a
cikket író fiatal hősnő megelégelje az egészet: ez a film hívebben szolgálta volna
az alkotó helyes szándékát. Avval a mélyen igaz vég-csattanóval, hogy ugyanezt
az írást egy hónap múltán egy másik orgánum szó nélkül Jeközli.)
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Szót kell ejtenünk az "ágazat"-hoz tartozó filmek szex-éről
is. Szexben nem
szenvedünk hiányt, s kétség kívül áll,
hogy az e tárgyban éllovas filmek idevágó képanyagát, zörejeit, zenéjét - érzékeljük legszívesebben "az egészböl", Nagyjából kialakult egyfajta nemzetközi színvonal, s ez jó, ez megnyugtató (vagy felizgató). Am a szex-egységek filmbeli illeszkedései már bajosak. N em azért, mert
többnyire szerelem nélkül szeretkeznek a
fiatalok, Ihanem azért, mert látványszerűen, "kifelé", magamutatóan.
Bátran.
Holott - tudjuk ezt - a nemi örömélményben egész tárháza lelhető fel hatalomvágynak, félelemnek, hiúságnak, önmegalázásnak, menekülésnek stb. .. a cikkünkbe unszolt Stendhal például igen
helyesen elemzi hősei idegi, életbeni állapotát a nemi kapcsolatok megfelelőjével.
Franciás, józan méntéktartása, keresetlensége máigemlékezetessé
szőtte a V ÖTÖS
és fekete szerelmi vonalát; míg a prüdéri át pukkasztó ellenprüdéria semmi újat
sem ad a nézőnek. Bólint, rnert tudja,
most "az" következik.
Záradékként egy gyanúnkat is meg kell
pendítsük: az "ágazat" egészét egyfajta
lendületes
előadásmód jellemzi. Olyan
időélményről van szó, amit sokan filmnyelvnek, korszerűnek vagy éppen fiatalosnak mondanak. E lendületesség - úgy
véljük - a kommerszfilm műfajának tett
legfőbb engedmények egyike, mert túlságosan figyelembe veszi a néző elfutós, gyors,
kihagyásos filmidő-élményét: anélkül, hogy
az alkotás belső történésének
hullámzását követné. "Fiatalok sietnek" halljuk ide a magyarázato t, kelletlenül.
A láb lendületét a fej szabja meg!
Dá niel Fere ne

KÖNYVEK

Vallomások a filmről
Irók a moziban (antológia)
Válogatta
és szerkesztette:
Bp. 1971.

Kenedi

János

A modern könyvkiadás
szerkezetében
bekövetkezett változások
egyik nálunk
is észrevehető
jellegzetessége,
hogy mind gyorsabban növekszik
a megjelenő
antológiák,
szöveggyűjtemények,
különféle célú és rendeltetésű
"reader"-ek
száma.
Ennek
a sokirányú
információszerzésre
módot adó, a további
eligazodást,
válogatást
megkönnyítő
kiadvány-típusnak
itthoni hódítása
természetesen
nem nélkülözheti
azért a divat
felhajtó
erejét sem; eseményt
jelentő,
fontos
könyvek mellett szaporodnak
a sebtiben gyűjtéménnyé avatott
kompilációk,
a protokoll-szellemet árasztó, űnnepí merevségű
Irodalmi díszszernlék, a merőben
üzleti érdeket
képviselő,
teljesen
esetleges
válogatások
is. A magyar
filmkultúra
külön nyeresége ezért, hogy a hazai
divat első hullámai
közepette
olyan antológiával gyarapodott, amelyik nem a felületes tájékozódás, hanem az alapos megismerés
lehetőségét
kínálja,
a leltározó
tudomásulvétel
helyett
a
továbbgondolás
igényét keltve föl. Összeállítója
és szerkesztője,
Kenedi János igazi rátermettségre valló biztonsággal
kerülte el a rossz lehetőségeket:
remek válogatása
élvezetes, 'a szó
nemes értelmében
vett érdekes
olvasmány
is
egyben.
Pedig első belelapozásta
az összeállítás
és
szerkesztés
látszik legkevésbé
ezen az aritológián, sőt mintha legfőbb erénye épp abban rej-

lene, hogy üdítően
nélkülöz
minden
szükségszerűen korlátozó
"válogatási
szempontot".
Eza gyűjtemény teremtő vállalkozás leginkább
a felfedezőéhez
hasonlítható.
Nyilvánvaló
azonban, hogy az előkészületek
nem csupán bibliográfiai tájékozódást,
könyvtári
stúdiumokat
je.Ientettek.
A kötet nagyon tág, de azért körvonalazható
határai,
némely
szempontok
makacs ismétlödései a különféle megközelítésekben
azt bizonyítják,
hogy az összeállító
egyértelműen eldöntötte:
az irodalom
s a film közti
óriás zónavidék
melyik területét
fogja elsősorban feltérképezni
az antológiában.
Az egybeválogatott
írások zöme ugyanis
nem azt tárgyalja, hogy mi a film helye a múzsák közt,
az esztétika
fogalmi birodalmában,
sokkal inkább arról vall: miképp látják az írók a film
helyét, hivatását,
szerepét az emberek
közt, az
örökké változó világban.
Ez a következetesen
érvényesített,
fontos, szociológiai nak nevezhető
szempont
rengeteg
újat hoz a gyűjternénybe.
A szerkesztő
Kenedinek
viszont éppen azért
nem lehetett
könnyű dolga tághorizontú
válogatásának tagolásával.
Aszigorúan
kronologikus
sorrend itt nem adott volna érdemleges
eligazítást, de Ichetetlen
elképzelni
a két kiemeIt
szempont,a
szociológiai s az elméleti-esztétikai
bármiféle merev különválasztását
is. A megoldás
egy levegősen
rendezett,
téma szerínti
csoportosítás lett, ahol a fejezeteken
belül is, meg a
fejezetek egymásutánjában
is finoman történeti
a szerkezet.
Az első egység darabjaiban
a technikai felfedezésnek szóló ámulat
mellett benne rezeg a
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nagy várakozások
és jóslátok

izgalma

fejezete

is -

az előrejelzések

ez. Az 'alkotói

elfogultság

természetéből
önként következik,
hogy a legtöbb író a maga művészetének
kiteljesedését
várja a filmtől:
a korai Kosztolányi
például
a színes, Impresszionista,
vigasztaló
illúziókeItést ítéli fő tulajdonságának,
Krúdy az álmokba
oldott, kicsíokézett
szélű anekdotafűzérek
megalkotására
vélí nagyon
alkalmasnak,
Molnár
Ferenc a kötöttségeitől
megszabadultabszolút
színházat üdvözli benne, a fiatal Gorkij a valóság ingerzuhatagának
szélesedését
érzékeli az
első mozgóképeket
látva, A találmány
jövője
fölötti bölcselkedésele
közt Lev Tolsztoj szavai
a legelgondolkoztatóbbak
- Kenedi jó érzékkel
tette őket a kötet élére -; a példázat a rnűvészetről s az üzletről valóban
prófétikus,
máig
is érvényes metafórája
a kérdésnek.
A második rész a tízes-húszas
évek avantgarde mozgalmainak
és a filmnek a viszonyára
vet némi fényt. Az olasz futuristák
bombasztikus, az első világháború
borzalmai
közepette
már emberellenesnek
mondható technikaimádattal teli kiáltványától, Majakovszkij szertelen-szeszélyes
forgatásainak
dokumentum-hitelességű
történetén
át, a kamera
újfajta
nézőpont jától
megihletett
expresszionista
(Anatol Sterri: Európa), szimultanísta
(Vitezlav Nezval: Premier
plan) és egyéb avantgard e bélyegű
versek sorozatán keresztül, a szürrealisták,
majd Kassákék különböző
s mégis nem egy kérdésben
hasonló "tiszta film"-koncepciójáig
igen változatos
a kép, sokféle
értékűek
a megnyilatkozások,
egy dolog azonban kétségtelenül
bebizonyosodik:
a Janus-arcú
művészi forradalmak
igen bensőséges kapcsolatban
álltak a ;tizedik múzsával.
A következő fejezet - amelyik Dylan Thomas
kínzó erejű, látomásos
versének,
a Herélt
álmodozás-nak
címét viseli - írásainak
jó része
rnintegy keserű fintor az előző "kollektív
Művészet - kollektív
Ember" és hasonló avaritgarde eszményekre.
Mert a film ténylag valami
országhatáron
túl nyúló egyetemes kollektívumot
hozott, ám ritkán a művészet, de annál inkább
a divat erejével. Bár vannak,
akik e kollektívum szarkezetét az ősi mitológíákéhoz
hasonlítják (Roland Barthes például ennek jogán beszél Greta Garbóról szólva az emberi arc archetípusának
témájáról,
s ugyanilyen
hangütésű
Salvatore Quasimodo Anita Ekberg-tanulmánya
is), ez azért mégis valóságpótlék.
"herélt álmodozás" csupán: az összképerr pedig a nagy kivételek, a burleszk valóban
általános alaphelyzeteiből
univerzális
jelképet
teremtő
alakok,
rnínt Char.ie
Chaplin,
Buster
Keaton
az
előbbiről
külön kis antológíányí
írás szerepel
a fejezetben - sem sakat változtatnak.
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Az újabb

témacsoportnak

jobbára

csak

össze-

foglaló címe (Rendezők) jelzi a történeti
fordulatot: a filmet létrehozó, hol fontosabbnak,
hol
jelentéktelenebbnek
tartott
közreműködők
kavargásából
kezd kívální
az alkotást
nevével
ieavző művész .. Aza
néhány rendezői pályakép
(köztük
Eörsi István
gondolatgazdag
portréja
Milos Formariról
a legjobb), ami itt található,
azonban nem alkalmasa
fordulat irodalmi tükröződésének
bemérésére.
A szegényesebb
rész
után viszont
újra
eleven
színekkel
felrakott
szociolóalaí
körkép ek jönnek. Előbb a fílmkészftésről
innen Ady egy remek
cikke, a
Csirkefogás
a mozi számára és F. S. Fitzgerald.
utána Mándy egy-egy novellaja
érdemel
említést -, majd a filmfogyasztásról.
Tehát Hollywoodról és a Moziról, közben pedig egy kitérővel a Híradóról
is. amelynek
veszélyeiről
Nagy Lajos és Hans Magnus Enzensberger
ír
Iényegretaplntóan,
főbb gondolataikban
harminc
év különbségével
is összehangzón. Ezekre pedig
bölcs írói, krltíkusí
vélékedések
következnek
a
cowboy-, sci-fiés egyéb kalandfilmekről.
Közülük is kiemelkedik
Tersánszkynak
a fejezet
eimét adó, először a Nyugat-ban
megjelent
elmefuttatása
A
fércről,
amelyik
ha őszintén
vállalja magát, még míndíg több valóságot tartalmazhat,
mínt ha ugyanaz művészetnek
akar
látszani.
Csak e részletes és alapos előkészítés után kerül
sor az irodalom s a film tulajdonképpeni
kapcsolatának bemutatására.
Személyes érdekességű nyilatkozatokkal
kezdődik a sértődésekben bővelkedő
viszony
direkt
megközelítése:
különböző
Irók
vallanak
riportereknek
v,agy levelekben
a műveik megfilmesítése
körüli problémákról.
Bár itt még elsősorban a kapcsolat formai oldalára, anekdotikus
elemeire
derül
fény, azért
már néhány helyen, főleg T. S. Eliot, Németh
László jegyzetében
vagy a Cocteau-interjúban
esztétikai
kérdésekről
is szó esik, hogy aztán
az utolsó fejezetekben
már fokozatosan ezek jelentsék afő
témát. A !könyv utolsó harmadát
adó Írások
míatt
ez az 'antológia
amolyan
újmódi,
sokszerzős
"Laokon"
hívatását
is betölti, váltakozó
formájú
"értekezések"
olvashatók itt a "kö:tészet s a filmművészet
határairól".
Bernard
Pingand-é
például
klasszikus
tanulmány,
Tandori Dezsőé vers és hozzáfűzött
jegyzet (a kötet legjobb darabjainak
egyike l),
William
Styroné
körkérdésre
adott,
pontokba
foglalt választ.
Ezek a fejtegetések
már egy
önálló, saját határokkal
rendelkező
filmművészetről szólnak;
ahogy az utolsó fejezet címe
idézi "A film elhagyja tiszteletre méltó ágyasát".
A változatos, sokrétű anyag szerzői közt szép
számmal
szerepelnek
magyarok;
örökzöld
an-

tológiadaraboktól
(Babits Míhály: Mozgófénykép;
Heltai Jenő: Dal a moziról), a költő, happener
Szentjóby Tamás: Apokrin/5-jéig
igencsak széles
huszadik századi irodalmunk
e tárgyú műveinek skálája. Magyar filmekről
azonban szinte
alig esik szó ezekben az írásokban. Lehet, hogy
a fe.szabadulás
előtti magyar film nem adott
semmiféle
impulzust,
nem jelentett
se jó, se
rossz élményt az íróknak egyszerűen
nem
ültek be ,a moziba, ha az itthoni szörnyűségeket
játszották; a filmgyártás
és az irodalom közott
nem volt említésre
érdemes kapcsolat
(Móricz
Zsigmond nyilatkozata
az egyetlen ellenpélda
a kötetben). A felszabadulás
után azonban változott a helyzet, s különösen torzít a kép, ha az
utolsó évtizedet tekintem:
íróink közül ekkor
már nem is kevesen tartják
foglalkozásra
érdemes jelenségnek, fontos szövetségesnek
az új
magyar filmet. S amennyire
imponáló olvasni,
hogy például
az Andrzejewski-interjú
külön
e könyv számára
készült,
annyira
sajnálatos,
hogy azoktól az íróktól, akiknek a felszabadulás
utáni magyar film mindenképp sokat köszönhet
Szabó
Páltól,
Sarkadi
Imrétől
(legalább
az emlékezetes Fábri-portré
szerepelhetett
volna
a Rendezők fejezetben), Hernádi Gyulától, Cseres Tibortól - egy ige sem található az összeállításban.
Természetesen
tudom én, hogy a terjedelem
nagyobb úr az efféle, minden antológtával kap-

cso],atban benyújtható
és általában be is nyújtott hiánylistáknál.
Valószínűnek tartom, hogy a
terjedelem szabta ilyen szűkre a jegyzetek közlendőjét is, pedig nem ,egy műnél elkeJt volna
a részletesebb tájékoztatás,
s az adatokra nyomozás közben esetleg magától kiderült volna a
különben szinte mind magas színvonalú fordítások némely fí lmográfiai tévedése IS. De azt
hiszem, hogy értem Kenedi szándékát:
minél
több ritka zsákmányt, értékes, ám nehezen hozzáférhető leletet közzétenni ebben a könyvben,
a könnyebben
elérhetőket
talán egy későbbire
hagyva. Az írók meg viszonzásképp
segítettek
az összeállítónak. Mert ha tévesen is szerepel
néha a dm, nem is eligazító egészen a jegyzet,
lényegesebb, hogya
művész láttató szavai felidézik
magát
a filmet.
Generációk
hiányzó
Chaplin-élményét
tudatosít ják, az avaritgarde
film egyszeri csodás kalandjait
keltik életre,
olyan Resnais-rnűvekkel
ismertetnek
élményszerűen meg - Pilinszky János tanulmánya
vagy
a Jorge Semprunnal
folytatott interjú -, amelyeket sajnos máig sem láthatunk,
történelmi
adalékokat
varázsolnak
elevenné.
Kenedi
az
irodalmat
kutatva,
a filmművészet
elsüllyedt
vagy homályban tartott tájait is felfedezte. Antológiájának
nem is legkisebb érdeme ez. (Magvető Könyvkiadó)
Lakatos András

KŰLFÓLDI
,
,
FOLYOIRATOKB·OL

Forman amerikai filmhősei
Akkor látogatom
meg őket, kitűnő ember - együtt, kollekarnikor akarom - mondja For- tív tes tületkén t - mílyen naiv
man. - Szabadon jöhetek, me- és torz döntésekre képes.
hetek. Változatlanul
cseh útle- Az az elhatározásom,
hogy
véllel utazom.
Amerikában próbálok filmet ké.,
A Tűz van, babám létrejötté- szíteni, inkább született kalandnek körülményeiről:
- Mikor a vágyból.
mint
bármi
másból.
film, 1968-ban, elkészült, pénz- Sem politikai,
sem gazdasági
ügyí gondokba keveredtem.
Ko- meggondolások
nem játszottak
produkcióban készült Carlo Pon- benne szerepet. Nem az izgatival. De Carlo Ponti nem volt tott, hogy az amerikai társadahajlandó
átvenni,
egyszerűen
lomnak melyek a jó és melyek
nem tetszett neki. Valami mást a rossz vonásai, vagy hogy mivárt - félreértés volt.
ly en az amerikai élet egy euróSzerencsére
Claude Berri és pai szemével. Egyszerűen tájéFrancois Truffaut átvette Ponti kozódtam, élményeket
gyűjtötérdekeltségét, s így tisztázódott
tem, emberekkel
beszélgettem.
a helyzet. És ezzel együtt Claude aztán kidolgoztam egy történeBerri arra is lehetőséget
nyúj- tet, amely tetszett
nekem, és
tott, hogy Csehszlovákián
kívül igyekeztem
megkeresni
a legkészítsek egy filmet - Franciajobb módját, ahogy ezt elmondországban, Angliában, vagy ahol hatom. Fölajánlottam
a Paramountnak, meg is bíztak a forA fontos az, hogy nem érzem akarom.
gatókönyv
elkészítésével,
de a
A Tűz van, babám amerikai
magam gyanús idegennek. Mert
forgatókönyvet
elvetették,
mert
fogadtatása
nagyon
jó
volt.
ForAmerikában valahogy mindenki
man, az újságíró kérdésére, így nem tetszett nekik. Azután soridegen
egy kicsit. Különösen
jellemzi filmjét: - A Tűz van, ra jártam vele a nagy gyárakat,
New Yorkban.
New Yorkban
de mind visszautasította,
kivéve
még én taníthattam angoira má- babám társadalmi és korántsem
az
utolsót,
az
Universalt.
politikai
szatíra.
Bizonyos
szersokat az én tört angolságommal.
- A Taking Off témája a csaképet adni
És az amerikai filmipar mindig vezetekről akartam
is idegen rendezőkkel dolgozott. benne - hogy megmutassam, mi ládon belüli feszültség. Az pedig
a világ valamennyi
országában
Forman színésznő-felesége
és történik, ha az egyén boldoguegy kiscsoport-döntésektől
függ. előfordul. A történet:
két gyermeke (egy hétéves iker- lása
hogy több lány megszökik jó polgári csapár) változatlanul
Prágában él. Mert megdöbbentő.

Péter, az Egy szöszi
és a Tűz van, babám
sikere után igazán nem lett volna nehéz Formannak
Európa
bármely részén munkát találnia.
De némi meglepetést
okozott,
hogy első, nem cseh filmje szín ,
teréülolyan
távoli országot választott, mint az Egyesült Allarnok, Londonban tett rövid látogatása során megmagyarázta,
miért.
- Kizárólag pszichológiai okból - mondta. - Másutt, például Angliában, Olaszországban
vagy Franciaországban
mindíg
úgy éreztem, hogy idegenként
kezelnek. Az Egyesült Allamok
az egyetlen hely, ahol már az
első pillanatban úgy találtam: a
kutya se bánja. honnét jöttem,
vagy milyen kiejtéssel beszélek.

A

Fekete

szerelme
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ládjából,
s a Greenwich Village
hippi-környezetében
találja meg
a helyét; talál magának barátot
is egy torzonborz külsejű, de jómódú fdú személyében,
aki zenészként keresi a kenyerét. Szülei keresik s e keresés közben különféle viszontagságokon
mennek keresztül.
- A különbség cseh filmjeim
és a Taking Off közt, hogy ez New
Yorkban játszódik, angolul beszélnek benne, szereplői Manhattanben dolgoznak, a Long Islanden
élnek, autón járnak, s
ha a hídon átmennek, megfizetik a hídvámot.
A forgatókönyv
írásakor tehát az első pillanattól kezdve benne éltem az amerikai
valóságban.
Nyilvánvaló
tehát, hogy a filmben
minden
sajátosan amerikai. Tehát nem
fordulhatna
elő sehol másutt. De
eza problémára nyilván nem áll.
- Nem kedvelem a nemzedéki különbség kifejezést.
Én inkább a feszültség .szót használom - a fiatalok és többet tapasztalt szüleik közöttí feszültség értelmében, A Taking Off
inkább a szülőkről
szól, mint a
fiatalokról. Kezdetben, mikor a
forgatókönyvön
elkezdtem
dolgozni, még azt hittem, hogya
kölykök lesznek a hősei, aztán,
ahogy a dolgoknak
utánanéztem, mind jobban kezdtek érdekelni a szülők - a gondjaik, a
bennük lejátszódó dráma. Nem
akartam
elhamarkodott
ítéletet
mondani, sok emberrel
beszél-

gettem - kölykökkel.
szülőklcel.
Láttam családokat, ahol joggal
hibántatható
valaki az apa
iszík, veri
a feleségét,
meg
minden, De végül sokkal jobban
megragadták
a
figyelmemet
azok: a családok, ahol a család
valamennyi
tagja
szeretetreméltó ember - és ezek a nagy
többség -, ahol a papa rendes
ember, a mama rendes ember,
és rendes a srác is. És az ember
csak rájuk néz, és máris
tudja, hogy egymásnak
nincs
mit mondaniuk. Hát ez a család
érdekelt legjobban. Eszem ágában sincs senkit hibáztatni. Nem
bíráskodhatom.
De ez a legzavarbaejtőbb helyzetek egyike. És
azt hiszem, még csak nem is új.
Azt hiszem, mióta a világ világ,
mindig is létezett és létezni is
fog. Csak épp a formája változik. -Minden nemzedék más formát ad neki.
Manapság
például,
New
Yorkban,
mi sem könnyebb,
mint egy srácnak
megszöknie
hazulról,
hogy maga
keresse
a kenyerét, és így vívja ki a függetlenségét. Könnyebb,
mint a
a világon bárhol másutt, mert
New Yorkban egyszerűen lehete tlen éhen halni. Kábítószermérgezésben meg lehet
halni,
éhen nem.
- Sorra kérdeztem
mindenkit, hogy miért nem - olyan
érbhetetlennekés kétesértékűnek
éreztem
e kijelentést.
- Még
sose hallottam
ilyen esetről -

mondták. Pedig a srácok
ezrei
tűnnek
el évről évre az East
Village-ben,
s New Yorkban
olyan könnyű eltűnni, hogy ha
akarják, évekig bottal üthetik a
nyomuk at.
Még egy darabig
New
Yorkban maradok. Van még egy
tervem - a Columbiától kaptam egy többé-kevésbé
biztos
ajánlatot. Még csak a forgatókönyvön
dolgozem.
A címe:
Bulletprooj
(Golyóálló). Ez komédia lenne, amely részben egy
New York-környéki
kisvárosban,
részint
magában
New
Yorkban
[átszódnék,
Kiindulópontja egy búcsúeste : a városka
veteránjai búcsúztatnak
egy fiatalembert, aki háborúba készül.
Nem mondom meg, melyik háborúról
van szó, lehet Vietnam, lKambodzsa, Laosz, akármelyik.
- Más vállalatoktól
is kaptam érdekes ajánlatokat, de nem
tudom, hogy végül malyiket fogadom el.. Még nem döntöttem
el, hogy hol fogok dolgozni. De
azt tudom, hogya
jövőben
is
akarok cseh filmet
készíteni,
mert a cseh az anyanyelvem,
azt az országot ismerem legjobban, ott él minden barátom. Ha
tehát egy jó ötletem támad, nekem is tetszik, otthon is tetszik,
miért ne filmeznék megint Prágában?
(Films

and

Filming,

London,

1971. szept.)

Jean Rouch, avagy egy fehér néger
Jean Rouch a mai francia szellemi élet egyik legérdekesebb
alakja: néprajztudós és filmrendező egy személyben. Néprajztudósként kezdte, aki filmezett is,
pályája és az évek során azonban egyre inkább a filmezés felé
tolódott. A filmfelvevőgép a kezében nem a néprajzi
tények
rögzítését szolgálja csupán, hanem alkotó képzelet ét is. Sokkal inkább művész, mint tudós:

egy-egy újabb filmjének bemutatója
többnyire
viták
heves
pergőtüzében zajlik le.
Legjobb filmjeiben költő: ebben áll eredetisége és nagysága.
La chausse au lion a l'arc (Az
oroszlán vadászat nyíllal) talán a
legjobb filmje; nagyszerű és ősi
egyszerűségű
humanista
költemény, mely Afrika mágikus világában
játszódik.
Legújabb
filmje: Petit
á petit (Lassacs-

kán) már jóval vitathatóbb
értékű, mert a két civilizáció: az
európai és az afrikai párhuzam,
ba állítása túlságosan
is utopísztíkus, sőt, anarchista jellegű.
A néző és a kritikus
egyaránt
azt a következtetést
vonhatja le
belőle, hogy Rouchból hiányzik
a politikai érzék.
Jean Monod a Temps modernes-ben
azt írja, hogy Rouch
filmjei nem "megmagyarázzák
a
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mintegy magánúton - kitanultam a mesterséget, a filmezés
titkát. Szerencsém volt: a Franeia Filmhíradóvállalat
megvásáRouch 1917 májusában szüle_rolta filmemet, felnagyították
35
tett,
apja
tengerésztiszt
volt,
mm-esre. Azóta is ezzel a módtőle kapta az utazások-expedícíszerrel
dolgozom:
mindig
16
ók iránti vonzalmát. Mint hídmm-essel forgatok. és utána felépítő mérnök 1943-ban Nigériába
nagyíttatern 35 mm-esre. Ebben
helyeztette magát, hogy kapcsoaz időben még nem lehetett 16
latba
kerülhessen
a Szabad
mm-es hangos felvevőt
kapni,
Francia Hadsereggel. Nigeriában
sőt színes kópia készítésére sem
egy hídépítés közben váratlanul
volt mód 16 mm-es felvételekvihar tört ki, és Rouch megdöbről. A hangosítast is elég vad,
benve látta, hogy a mennydörsőt barbár módon oldottuk meg:
gések és villámlások
közepette
volt egy lemezjátszónk, és olyan
fekete hídépítő munkásai valami
zenét játszottunk
a vetítéskor,
ősi rituális táncot kezdtek
lejami elképzelésünkszerint megteni, ez a jelenet rendkívüli hafelelt a képek hangulatának."
tással volt rá. Figyelme ekkor
Később Rouch egyedül utazott
terelődött az afrikai népszokáAfrikába, ugyanazzal a felvevősok felé.
vel, akkor készítette
CirconciA háború után filozófiai dok- sion (Körülmetélés), Les Magicitorátust szerzett a Sorbonne-on,
ens de Mandzserbé (Maridzserbé
majd
két barátjával
1946-ban varázslói) és Initiation á la danse
Nigériába
utazott, hogy végig- des possédés
(Beavatás a dérriocsónakázza
a
Niger-folyói.
noktól meg szállottak táncába) c.
Kénytelenek voltak mindenüket
filmjeit. Ez utóbbival
a biarpénzzé tenni, hogy egy 16 mrn- ritzi fesztivál
nagydíj át nyerte
es filmfelvevőgépet
vehessenek.
ell948-ban.
Cocteau-ra, AstrucAbban az időben
tudományos
ra, Clément-re,
Doniol-Valcrozfilmeket kizárólag műtermekben
Da olyan hartással volt ez a film,
készítettek,
úgyhogy Rouen-ék
hogy Rouch megdöbbenéssel álvállalkozását hivatalos korökben
lapította meg: filmjei talán még
senki sem vette komolyan.
a nagyközönséget is érdekelnek,
holott
tekercseit
"filmrevett
Kilenc hónapig tartott ez a
megfigyelések"-nek
könyvelte el
kis expedíció, Rouch közben nagyon sok tekercs filmet forga- magában addig a napig.

mitológlát", hanem "a mitológiát átültetik a film formanyelvére".

tott. "Párizsba visszatérve azonban döbbentem állapítottam meg,
hogy szinte semmit sem érnek,
hogy ez nem filmezés volt, hogy
nem elég a filmhez az, hogy az
ember itt is, ott is mozgó felvételeket készít. Egész véletlenül
tanúj a voltam egy vízilóvadászatnak is - amit ugyan szigonyes vízihalászatnak
nevezhetnék inkább -, ez lényegesen
jobban sikerült, ebből már lehetett volna valamit csinálni. Csak
azt nem tudtam, hogy hogyan is
fogjak
hozzá. Elkezdtem
vagdalni,
sokféleképpen
összeragasztottam, és számtalanszor levetítettem hogy hogyan is hat
mindez a vásznon. Közben -
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"Utána személyes néprajzkutatási élményeim
alapján
még
készí tettem
néhány
filmet, de
hamarosan rájöttem, hogy míndez nem elégséges
szándékaim
megvalósításához.
önkéntes színészek segítségével képzelt történeteket is kezdtem
forgatni.
Ezzel
elértem
azt, hogy rövidebbre
tudtam
fogni egy-egy
történetet,
a
leglényegesebb
dolgokra fektetve a hangsúlyt.
Ugyanis a dokumentumfilmben
éppen ellenkezőleg: szinte mindent be kell mutatnia a rendezőnek, és ezzel tulajdonképpen
_ szándéka
ellenére - el is
torzítja a valóságot."
Így készültek Rouch: Moi, un

noir (Bn, egy fekete). Jaguar és
La Pyramide
humain
(Emberi
piramis) c. filmjei. A legfontosabb - vallja Rouch -, hogy az
eltűnő vagy átalakulófélben
levő
kultúrákat
filmszalagra
rögzítsék archív-anyagként.
"Afrika
olyan kontinens, mely állandó
változásban
van, és szerintem
elsőrendű feladat mind az afrikai, mind az egyetemes európai
kultúra
szemszögéből
nézve,
hogy megörökítsük
azokat a jelenségeket, amelyeket az a veszély fenyeget, hogy soha többé
nem ismétlődnek
meg. Hogy
egy példát említsek:
tíz évvel
ezelőtt részt vettem ·egy ősidőktől hagyományos temetési szertartásori egy törzsfőnök: halála
alkalmából. Ilyennek soha többé
nem lehetünk már tanúi, mert
az új főnök törzsével
együtt
megkeresztelkedett,
és azóta is
katolikus vallású."
Másik döntő szempont, Rouch
szerint, hogy azokban az országokban, ahol a nép
túlnyomó
része írástudatlan
- mint ahogy
ez a helyzet Afrikában
-, a
filmnek rendkívül fontos az információs szerepe. "Ez az egyetlen mód, hogy egy idegen mint amilyen én is vagyok személyes
kontaktusba
lépjen
azolokál az emberekkel, akiket,
akiknek szokásait tanulmányozza. Hiába írtam meg például cikkekben észrevételeimet, az érdekeltek nem is tudják elolvasni.
Filmjeim révén viszont azonnal
kontaktusba
kerülök velük. Ha
valamely szokást filmre vettem,
ezzel a tőlük sokszáz kilométerrel távolabb élőket is informálni
tudom; akiknek eddig fogalmuk
sem volt arról, hogy ilyesfajta
szokások léteznek
egyáltalán."
Rouch és néhány
néprajzosfilmes társa azt állítja, hogy az
audo-vizuális
módszerek a legalkalmasabbak
arra, hogy az
embert minél jobban megismer;
hessük. "Abból a Ie.ísmerésből
indulunk ki, hogy dokumentumfilmeket kell csináln unk, archívanyaget a jövőnek. Sőt, annyira

rnerészek és elszántak vagyunk,
hogy még attól
sem riadunk
vissza, hogy ezeket a filmeket
már a jelenben bemutassuk bármilyen
fogcsikorgatás
és
acsarkodás
kiséri is vetítésünket!"
Ám Rouch Afrikát mégiscsak
egy fehér ember szemével látja.
A feketék ezért is nevezték el
"fehér néger"-nek. Nem értenek
vele mindenben egyet, de tisztelik, és ennek következménye
az, hogy mindenfelé
szabadon
rnozoghat Afrikában,
és olyan
témákhoz is hozzányúlhat, amit
más egyszerű fehér halandónak
nem engednének meg.
Rouch számána az egyik Legnagyobb probléma a valóságos idő
és a film játékideje közötti áthidalhatatlan
különbség megoldása. Egyik új filmjének, a La
caverne de Bomgo (Bomgo barlangja) témája egy olyan rendkivüli ünnepség amit csak hatvan évenként egyszer tartanak
meg a dogon-törzsnél
- igaz,
hogy akkor
nyolc esztendeig
tart! Különböző falvakban és településeken
már négy filmet
forgatott eddig, és még négy változatot
akar felvenni, hogy az
egészből egy szintézíst alkothasson. Tehát egyben analizálnia is
kell az egész szertartás-folyamat
mi tológiáj át.
Az utánunk
jövő generációk
szaktudósai
számára feltétlenül
meg kellene őrizni ezeknek a do-

esetleg más,
kumentációs
alkotásoknak
min- figyelme enélkül
irányba
kalandozna,
den
centiméterét;
a jövendő helytelen
néprajztudósoknak
pedig mind- vagy legalábbis kalandozhatna."
Rouch legujabb tervei között
ez egyenesen
felbecsülhetetlen
kincs lenne.
Ám az is lehet, egy tizenegy órás film szerepel.
Ahol vetítenék. abba a terembe
hogy a nagyközönség unalmasbárki akkor menne be, vagy tának találná
a teljes
anyaget.
vozna, amikor éppen akar; leülRouch Jaguár círnű filmjének
például két változata van: egy hetne a földre, cigarettázhatna,
és így tovább.
4 és ilz órás és egy 1 óra 40 vitatkezhatna
a
mozí-vallás,
perces, de hogy ezt az 1 óra "Határozott,an
-ku.tusz ellen vagyok - jelen40 perces szintézist
elérhesse,
tette
ki
egyik
interjújában
rendkívül értékes 3 órás anyagot
kellett kivágnia, melyriek Rouch. - A lassú filmek az eszegy része jóvátehetetlenül
tönkményképeim. A moziban sikere is ment.
rült
eddig
megszabadulnunk
Rouch filmjeit
szívesen
ne- már a díszlettől, sőt a színészvezi információknak
is - mun- től is, de nem sikerült még bikasságának ugyanis éppen ez az zonyos mesterséges dolgokat leegyik alapvető célja. "A fi:m vetkőznünk, mint amilyen a füghang- és képegyidejűsége
azon- göny, vagy például a regényes
ban rendkívüli
problémák
elé cselekmény. Új filmemnek nem
lesz sem eleje, sem vége, de köállítja a dokumentumfilm-rendezőt. Mert amíg a szemünk két zepe sem, Mindegy, hogy a néző
mikor
lép be vetítés közben.
egyidejű és párhuzamos üzenetközvetítés felfogására
is alkal- Mára címe is megvan: Les Fesmas, addig a fülünk csak egyet- ticules du Hibou (A bagoly helen hang érzékelésére képes, A réi), már csak azért is, mert a
fül és a szem egyidejű igény- bagolynak nincsen heréje. Műfaj ára nézve politikai
siencebevétele issdkszor
komplikált,
és gyakran nem tudjuic mit is fj ction lesz."
Jean Rouch a dokumentumcsináljunk?
Próbáltam
már
kommentár
nélkül is csinálni film egyik legnagyobb alakja és
filmeket, a .nézőre bízva, hogy ő művésze. Egyik kr itikusa szerint
maga magyarázza meg az ese- nagyon hasznos volna, ha valaki
összehasonlító
tanulményeket, de bizony ez a meg- egyszer
oldás sem problémamentes.
Hi- rnányban elemezné végre a nagy
különféle
szen egy jó kommentátor
sze- dokumentumfilmesek
repe sem megvetendő, mert meg- koncepcióját:
P'aherty,
Vertov,
indíthatja,
feltüzelheti,
irányítIvens és Jean Rouch munkássáhatja szövegével a nézőt, akinek
gának alapos ismeretében.

A kubai film a forradalom után
1971 derekán rendezték meg Kubában a nevelés és a kultúra
első
nemzeti
kongresszusát,
amelyen a filmművészet problémáiról is több referátumot
tartottak. Manuel Pérez és, Julio
García Espinosa A film és a nevelés címmel terjesztette beszámolóját a kongresszus elé. Elemzésük tárgya: "Hogyan fejlődtek
az ICAIC kulturális
politikájának feladatai és célkitűzései, ho-

gyan illeszkednek
bele a népnevelésbe".
(Az ICAIC: Kubai
Filmművészeti és Filmgyártó Intézet).
A forradalom győzelméig. 1959ig a filmkultúra
Kubában "az
észak-amerikai
kolonízácíós politika eszköze" volt - szögez i le
a beszámoló. S nemcsak
azért,
mert zömmel amerikai filmeket
vetítettek az országban, hanem
azért is, mert a nem-amerikai

filmek java része is hollywoodi
receptre készült. Röviden szólva:
"Filmművészeti
alapismereteinket
az észak-amerikai
kommersz-filmgyártástól
és utánzóitól kaptuk". Nem kevés filmet
játszottak évente a kubai mozik :
átlagosan 500-at. Ebből - úgyszintén átlagban
legfeljebb
10-12 képviselt
művészi értéket, színvonalat. Ime az utolsó
forradalom előtti év mérlege :
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1959-ben 484 játékfilmet vetítettek a kubai mozikban (beleszámítva a felújításokat
is). Ez
a mennyiség így oszlott meg a
gyártó országok szerint: 1 szovjet, 1 brazil, 1 svéd, 2 lengyel,
3 japán, 3 NSzK, 8 argentin, 8
korábban Kubában forgatott koprodukciós termék, 19 spanyol,
24 francia, 25 olasz, 44 angol, 79
mexikói, 266 USA.
A mintegy tucatnyi
haladó,
művészi alkotás mellett a bemutatott filmek bizonyos százaléka
nem volt nyíltan reakciós szemléletű, ám "olyan gondolatokat
és következtetéseket
sugalltak,
amelyek megfeleltek ama társadalom feltételeinek,
ahol gyártották őket, anélkül, hogy bírálták volna, vagy legalább föltárták volna ezeket a társadalmi
feltételeket."
A forradalmi
kormány
1959.
március 24-i törvényerejű rendeletével döntött az ICAIC föl állításáról (ennek az intézkedésnek, lényegében véve, csak a rá,
következő évtől kezdve voltak
kézzelfogható
eredményei, ezért
tekinthető az 1959. év a kultúra
s nevezetesen
a filmművészet
szempontjából
"az utolsó forradalom előtti évnek"). Ez a rendelet
nem
csupán
szervezeti
kérdésekről szól, hanem elvi álIásfoglalást
is tartalmaz a filmművészet szerepéről. Különösen
fontos az alábbi három parágrafus:
- "A,film, sajátosságai révén,
az egyéni és a kollektív
tudat
alakításának
és a véleménynyilvánításnak az eszköze, és elősegíthcti a forradalmi szellem elmélyítését és tisztázását, alkotóerejének megőrzését";
- "A kubai filmgyártás fejlődésének előfeltétele a közönség
megnyerésére
irányuló
munka
és a közízlés átnevelése, amelyet
súlyosan terhel az üzleti szel1emben fogant, művészileg
és
erkölcsileg visszataszító, technikailag és mesterségbelileg
együgyű filmek gyártása és bemutatása";
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-"A
filmművészetnek
köteless ége öntudatra
ébreszteni és
hozzájárulni a tudatlanság meg,
szüntetéséhez,
rávilágítani
a
problémákra,
megfogalmazni
a
megoldásokat, drámaian és korszerűen föltárni az ember és az
emberiség nagy konfliktusait".
A filmművészetről
szóló törvényerejű rendelet kiadását közvetlen
intézkedések
követték,
nevezetesen: 1. A Battista-rezsim
iránt elkötelezett és amerikabarát filmgyártó és forgalmazó cégek vagyonának elkobzása; 2. az
ország teljes filmkölcsönző
és
vetítő-hálózatának
kisajátítása
vagy megvásárlása
(a tulajdonosnak a forradalommal
szemben tanúsított magatartása
szeri nt) ; 3. az ún. "mozgó-mozik"
létrehozása,
a város és a falu
filmellátottságában
tapasztalható különbség csökkentésére:
4. az
ellenforradalmi
erőszakot, a faji
megkülönböztetést
és az ímperialista ideológiát hirdető filmek
vetítésének azonnali fölfüggesztése; 5. a Cin.e Cubano
című
filmművészeti
folyóirat létrehozását (1960-tól kezdve 70 száma
jelent meg idáig).
Az UJ mozipolitika
hármas
célkitűzést szolgál : a szocialista
filmek
propagálását,
a haladó
latin-amerikai
filmművészetek
támogatását és ismertetését, s a
nézőközönség informálás át a világ filmművészetének
jelentős
irányzatairól.
"Tekintetbe
vettük - mondja a beszámoló közönségünk
heterogén
[ellegét
és azt, hogy kulturális színvonaIának különbségei
következtében
eltérő követelményeket
támaszt
a filmalkotásokkal
szemben. AItalán os irányelvként
az szolgált
számunkra, hogy csupán az képes elemezni, aki rendelkezhet a
szükséges
információkkal,
felhalmozhat ja és intellektuálisan
megítélheti őket, hogy végül aztán valamilyen elemzésben fölhasználja őket. Miután kizártunk
minden olyan filmet, amely közvetlen
vagy közvetett
módon
szembefordul
a forradalommal,

lehetőség nyílott rá, hogya legkülönbözőbb filmművészeti
felfogások szembesítéséből
megteremtődjön a lehetőség a deleelonializációra, nem csupán az ízlés, de a tudat szintjén is. Ez a
gyarmati múlt maradványai
ellen folytatott
küzdelem
mára
látható
gyümölcsöket
hozott a
nézők
"élcsapatának"
gyarapodásában és az egész nép
arra
irányuló képességének általános
növekedésében,
hogy értékelni
és elemezni tudja a filmművészet lehetőségeit."
A filmműveltség
terjesztésében központi szerepe van Kubában az ICAIC kebelében
működ ő Cinemateca
de Cuba-nak,
amelyet
1960-ban
alapítottak.
1961 decemberétől naponta rendez vetítéseket
az ICAIC 1000
személyes művészmozijában, Havannában.
Emellett
valaménynyi vidéki tartományi
székhelyen (s még két nagyobb városban) hetente, rendszeresen
láthatók a Cinemateca filmjei. A
fejlett televíziós hálózattal rendelkező országban
eredményesen használhatják
föl ezt a hálózatot a filmművészet propagálására: a 6. sz. csatornán, valamint az Oriente tartományban
sugárzó Tele Rebeldé-ben
hetente ad egy-egy filmet a Cinemateca. Emellett 2 és fél éve a
TV főadásában
(az ún. "Nemzeti Csatornán") ,,24 por Segundo", vagyis
"Másodpercenként
24" eimmel korszerű f.j1mal!kotás
folyik:
a filmnyelv,
technika,
stílusok
elemzése, szintén heti
egy alkalommal.
A nyilvánvaló
eredmények
mellett megoldatlan
problémák
sorával is szembe kell néznie az
ICAIC-nak. A Kuba köré vont
gazdasági blokád alapvető
nehézségeket támasztott a filmforgalmazásban is. Az Egyesült AIIamokban gyártott művészi, haladó filmek megszerezhetetlenek
Kuba
számára,
de ugyanígy
azok az európai filmek is, amelyek forgalmazása amerikai cég
kezében van. Emellett a film-

művészettel történő nevelés célkitűzéseit
könnyen
belátható
módon akadályozza, deformálja
a nemzetközi piactól való, elkerülhetetlen függés. "Mivel függő
helyzetben vagyunk
a nemzetközi filmpiactól
vetítőtermeink
és a mozgó-mozik
ellátásában,
nem vagyunk képesek elkerülni,
hogy a műsor bizonyos mértékben
a
kommersz-filmgyártás
szupremáciáját
tükrözze". Nem
hozhatott végleges megoldást a
bemutatott
filmek
számának
1963-ban történt, radikális csökkentése sem, jóllehet nagyobb
lehetőséget biztosít a helyes szelekciónak. (1963 óta a korábbi
500 helyett átlagosan
csak 120
filmet vetítenének évente az országban. Azelőtt minden
mozi
naponta 2 vagy 3 filmet vetített,
ma csak l-et.) 1970-ben 124 alkotást játszottak a mozik, a következő megoszlásban:
26 szovjet, 23 japán, 14 francia, 10 spanyol, 8 olasz, 7 magyar, 6 cseh-

hosszú ideig
szlovák, 4 lengyel, 3 angol, 3 hogyafilmbírálat
nem létezett Kubában, s ma sem
brazil, 11 USA (ebből 10 felújíáll feladata
magaslatán.
Vagy
tás volt, 1 pedig haladó egyesült
nem számol
azok információs
államokbeli
filmesek segítségével jutott el Kubába), 2 NDK, 2 szint jével, akikhez szól, vagy peinformábolgár, 1 jugoszláv, 1 román, 1 dig felületes, banális
mexikóí,
1 svéd, 1 nigériai. (A ciót
nyújt.
Következésképpen
nem segíti el a nézőt az önálló
fentiekben természetesen nincsenek b.enne a Cinemateca
által elemzéshez, nem járul kellően
filmklub-jelleggel
bemutatott al- hozzá, hogy "nézőből" "hozzáértő, 'akt~,v és bíráló résztvevővé"
kítások, pl. válogatás a legújabb
váljék.
brazil filmtermésből
stb.).
A kubaí filmtermés
elemzése
Anyagi
nehézségek
miatt
a
nem tartozott a beszámoló felmozihálózat kiépítése és felújíadatai közé, csupán összefoglaló
tása sem tart lépést a megnöstatisztikát
kőzöl az elmúlt 12
vekedett igényekkel. Ezt csak
év
filmgyártásáról.
Eszerint
részben ellensúlyozza a mozgó1959-től 1971-ig 237 dokumenmozik működése,
jóllehet eredtumfilmet, 47 teljes vagy közernényességük
impozáns
számpes hosszúságú
játékfilmet,
520
adatokkal
bizonyítható:
1970híradót, 94 ismeretterjesztő
filben 325 egységgel 98 075 vetítést
met (az "Encic1opedia Popular"
rendeztek, amelyeket
12 930 658
sorozatban), 57 rajzfilmet és 102
néző tekintett meg.
oktatófilmet
gyártottak
KubáA filmművészettel
folyó nép- ban.
nevelés fontos láncszeme a kritika, A beszámoló megállapítja,
(Cine Cubano, 69-70, sz.)

,Harcban a spanyol cenzúrával
Carlos Saura, a jónevű, harminckilenc éves spanyol
filmrendező novemberben akarta elkezdeni
Anna
és a [arkasok
című új filmjének forgatását. Az
utóbbi időben megint mindent
fokozottabb
figyelemmel
vizsgáló
spanyol
cenzúra-hivatal
azonban nem hagyta jóvá a benyújtott forgatókönyvet.
Carlos Saura több filmje: Az
üüldözés és a Gyönyörak
kertje
nemzetközi sikert aratott. Filmjei mulatságosan
veszik célba a
modern
spanyol
életet
és az
"erőszakos
csend"-et, amivel a
hatóságok a legszívesebben mindenkit elhallgattatnának.
Tervezett filmjének
betiltása
miatt Saura nem esett kétségbe,
inkább
ingerülten
nyilatkozott
róla: "A dolgok ismét rosszra
fordultak - mondta egy újságírónak -, nem emlékszem, mikor volt ilyen nyomasztó a légkör a hatvanas évek eleje óta,

Az a kifogás az új forgatókönyvem ellen, hogy "morbid" színekkel ecseteli a szexualitást és
a vallást. A Tájékoztatási
Minísztéríum
hivatalos szervei közölték velem, hogy ha hajlandó
vagyok mélyreható
változtatásokat eszközöini a forgatókönyvőn, újra fontolóra vennék döntésüket.
Csakhogy
túlságosan
drasztikus változtatásokat
kíván,
nak tőlem."
Mert miről is szólna
Saura új filmje?

Carlos

Anna, egy életerős és olykor
kegyetlen fiatal leány, mint nevelönö
állást vállal egy ornladozó vidéki kúrián,
ahol három
középkorú fivér él családja körében. A három fivér Spanyolország három szörnyű rákfenéjét
jelképezi: a vallási perverzitást,
a visszafojtott
szexualitást
és a
szellemi önkény t.
Mindhárman

üldözik

Annát.

(Anna szerepét különben
Geraldine Chaplin
játszotta
volna,
aki jelenleg Carlos Saurával él
együtt, és aki már eddig is több
filmjében szerepelt.)
A vallásos fivér szellemi dolgokról társalog Annával, és le
akarja vágni a haját. A mílítarista testvér megmutatja
ólomkatona-gyűjteményét,
és azt szeretné, ha Anna felöltözne abba
az egyenruhába,
amit elrejtve
őriz, A szexuális
megszállott
névtelen
leveleket
küldözget
neki.
A rendező azonban nem ijesztő szörnyetegelmek akarta ábrázolni ezeket a testvéreket,
hanem valódi hús-vér embereknek,
Mindhárman gyöngék és tehetetlenek, és éppen írnpotenciájukban rejlik veszélyességük. A film
azzal végződött volna, hogy a
három testvér együttesen megöli Annát.
"Szimbolikus jellemek valóban
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- állapította meg említett nyilatkozatában Carlos Saura - és
manapság mindenki fél a pszichológiától és a szimbólumoktól
a filmben. De ü.döztetésük
így
folytatódik továbbra is: elhallgatásokkal és szímbólumokkal teljes új filmformanyelvet
leszünk
kénytelenek
kitalálni
magunknak. Én mindenesetre ezt az utat
választom.
Majd
körülményesebben próbálom kifejezni magamat."
Kétségtelenül
az újabb spanyol rendezők
.közül
Carlos
Saura találta meg eddig a leginkább saját egyéni hangját és
témáit.
"Én mindig
nagy
csodálója
voltam
Bunuel-nek,
jóval azelőtt,
hogy
Spanyolországban

A. "kontra-kultúra"
A "kontra-kultúra"

-

Carlos
Saurá-nak
fogalma
sincs arról:
mít fog csinálni
most, hogy Anna és a farkasok
című
filmjének
megvalósitását
nem
engedélyezték.
Vannak
ugyan külföldi ajánlatai és talán el is hagyhatná Spanyolországot, csakhogy ehhez semmi
kedve sincs.
"Minden
energiámat
újabb
munkára
fogom összpontosítani.
- fejezte be interjúját.
- Az
forgatóAnna
és a farkasok
pedig elteszem
jobb
könyvét
időkre, és majd .akkor veszem
elő újból, amikor
a [elenlegí
gátló .körülmények
megváltoznak."
(International

Herulti
Tribune,
1971. okt. 3.)

filmszemmel

- a beat, a
rock - több, mint a serdülőkori
kiúttalanság
érzésének kifejezése; egy felnövő generáció legsajátabb tulajdona, élete stílusjegyeit viseli. Megtalálta a nyelvét, és közelebb férkőzött
ifjú
hallgatóihoz,
mint
a jelenkor
társadalmának
bármi más művészi terméke;
Izgató ritmusa,
témája
politikai,
társadalmi
mondanívalót
közvetít.
Ezt ma már
többé-kevésbé
mindenki elismeri - hitetleneket csak a "nemzedéki-szakadék" túloldalán találhatunk.
És mégis:
a rock-rnuzsika,
még a legeredetibb
is, ki van
téve a szórakoztató-ipar
befoly ásának. Márpedig a szórakoztató-ipar még soha nem teremtett a szó hagyományos
értelmében "igényes"
kultúrát.
Az
üzleti célú szórakoztatás
és a
művészi alkotás feszült és kétértelmű
viszonya a kapitalista
rendszer régi hagyománya, s ezt
az ellentmondást
minden alkotónak magának kell megoldania.
A rock-zene, ha a technikai
eszközöktől eltekintünk, elsősorban annak köszönheti dinamiz116

hallottak volna róla - jegyezte
meg még
Carlos
Saura.
Egyike voltam
azoknak, akik
megpróbálták
rábeszélni,
hogy
jöjjön haza Spanyolországba,
és
csináljon itthon is filmet. Itt készítette el a Viridianá-t.
Nagy
hatással volt rám. Nem úgy értem, hogy a filmjeim
koncepciójára, hiszen nem is dolgoztam soha Bunuel-Iel együtt, hanem inkább intellektuálisan
hatott rám és gondolkodásmódomra. Sajnos, katasztrófálls
körülmények között nevelkedtünk fel,
és így semmiféle
kapcsolatunk
nemalakulhatott
ki a polgárháború előtti nemzedékek
tagjaival. Bunuel pedig az egész
háború előtti világot jelenti számunkra."

musát, hogy a társadalom
legfiatalabb rétegéből - a "kontrakultúra"
radikális bázisából fakad. A szórakoztatóipar
megsokszorozhat ja a rock-zene hatását, fokozhat ja a vonzóerejét
- sikerének titka mégis alkotóinak és hallgatóinak közös zenei nyelve.
Érdekes, hogy a film e "másilk kultúra" közvetí-tésétől mind
ez ideig mennyire
elzárkózott.
Az ilyen témájú
játékfilmek
(Getting,
Straight,
Making
It,
Performance,

Bronco

Bullfrog)

nem sikerültek, nem az igazság,
a fiatalos radikalizmus
hű és
szórakoztató
közvetitése volt a
fő céljuk, nem sikerült valódi
kapcsolatot létesíteniük a "kontra-kultúrával".
A félig
dokumcntum-jellegü
rock-filmeket
a cenzor ollója is többnyire
megnyirbálta.
Talán nem véletlen, hogy igazi áttörest két igazi
cinéma-verité
film hozott; Pennebaker, Don't Look Back-je (Ne
nézz hátra),
és M. Wadleigh
Woodstock c. dokumentumfilmje.
A Don't Look Back témája
Bob Dylan - a híres amerikai
rock-énekes 1965-ös angliai

(a filmet 1966/67-ben
be Angliában). Sikere
abban
rejlik,
hogy
pontosan
olyannak
mutatja
be Dylant,
amilyen; nyomon követi a
huszonnégy
éves énekes-poetát
első angliai útján, a magánéletbe
és a koncertterembe,
nem intellektualizálja,
hű arcképet ad e
félénk, de természetes és szórakoztató
fiatalemberről.
Ez a
Dylan nem üstökösként
fölfelé
ívelő sztár-jelölt - a beszélgetésekből. dalokból
összeállított
kollázs ellentmond a század derekán
divatos
művészfilm-klisének.
De a Don/t Look Back nemcsak azért fontos, mert sokat elárul Dylan valódi személyiségéről, hanem mert a nézőben a
hatvanas évek elején kibontakozó társadalmi kihívással kapcsolatban is sok asszociációt
kelt.
Felbukkan benne Joan Baez, AIlen Ginsberg és Donovan; s bennük sem a tömeg bálványát ábrázolja: természetes
környezetben, mesterkélten
csillogó máz
nélkül mutatja be őket. De egyikük sem borítja árnyékba a film
főszereplőjét,
akinek
a dalai
körút ja

mutatták

ben: a legjobb talán Dylan és
a Time riporterének
beszél getése. A riporter néhány bevezető kérdése után Dylan veszi át
a szót, s ő teszi rel az újságírónak a kérdést: - Talán azt hiszi, hogy ,alkáI1mit ír a Time,
azzal árthat nekem? Ma este is
kétszer megtöltöm a termet, mi
szükségern a Time-re? - Az újságíró
azonban
rendületlenül
igyekszik megfejteni Dylan sikereinek titkát. Kérdései kihívóak,
Dylan egyre paprikásabb.
Jones
urat valóban az igazság érdekli?
Az interjú az anti-interjú
képét
ölti. Most már Dylan bombázza
könyörtelen kérdéseivel
az újságírót.
Ha az igazat szeretném
megtudni
valamiről jelenti ki Dylan -, semmiképpen nem Time-et veszek. Repülőgépen, ha sokáig tart az út, én
is olvasom néha, mint mindenki
más. - Dylan ezután tüzetesen
megmagyarázza az újságírónak a
Time módszereít, s szemmelláthatólag sokkal pontosabban
és
mélyebben
érti az újságírást,
mínt az újságíró az ő szakmáját. Az újságíró
megsemmisítő
vereséget
szenved.
S a kép
nyomban átvált a várakozás izgalmában égő koncertteremre. A
koncertről Dylan a menedzsere
kocsijában
távozik.
Hogy
anarchista lennék? - töpreng a
kocsiban. - Az - bólint rá a
menedzser. - Anarchista, mert
nem kínál megoldást. - Dylan,
az énekes egy pillanatra
elgondolkodik, aztán egy gesztussal
elhessenti
a
gondolatot:
Tudja fene ... hogy anarchista?
Ha a Don't Look Back arról
szól, hogy mire képes egyetlen
ember hangja, a Woodstock
a
kollektív tagadás dokumentuma,
A
Woodstock-ban
összegyűlt
30Ó,OOO,javarészt
fehér és középosztálybeli "csudabogár" mindenekelőtt
azzal
nyilatkozott,
hogy békésen megvolt együtt, a
"néma többség" ellenségeskedése
is csak itt-ott volt képes megtömeg
a woodstockí
De az efféle ellentétekre szám- zavarni
nyugvó
alapon
talan más példa is akad a film- közös erkölcsi

életkora
hangulatát
és érzéseit
mindenki másénál pontosabban
tükrözik. Dylan eszközei nagyon
egyszerűek, szinte konvericionáIisak. Nem is azért
kedvelik,
mert nem konvencionális Dylan
tulajdonképpen
egy más koriformitás
megtestesítője.
Sokak
számára ez a tekintélvék
megtagadását, az elfogadott értékek
elvetését, a politikai versenyfutás és azonosulás megvetését jelenti. Az egyéni ideológiát. A
"gondolkozz a magad fejével"
elvét. A tiltakozást.
Pennebaker
egy nemrégiben
megjelent interjúban ironikusan
jegyzi meg, hogy Dylan
nem
volt megelégedve a film egyikmásik [elenetével, mert szerinte
hamis képet ad róla. Többnyire
olyan jelenetével, amely idegen
szobában, idegen emberek közt
játszódott.
Dylan nem kényeztette el rajongóit, az újságírókat
mélyértelmű mondásokkal. Mikor egy
angol
rock-zenész
biztosította
róla, hogy tiszteletben
tartja a
számait, s tesznek róla, hogy
mondanivalója
hasson a hallgatóságra,
váll.at vont: - Hát...
tulajdonképpen
nem is tudom...
_ mondta -, ... én csak énekelek, aztán ha tetszik, rendben
van, az a fontos. - Vagy mikor arról faggatták, ellene van-e
va.lásnak: - Nem, öregem, én
semminek nem vagyok ellene jelentette ki, s a nyilatkozata további része motyogásba fulladt.
A Don't Look: Back egyik telitalálata az a párbeszéd, amely
Dylan menedzsere és egy Iondoni impresszárió közt folyt le.
A két üzletember alkuja kiáltó
ellentétben van annak az ártatlan alkotónak a stílusával, akinek a bőrére az alku folyik: a
menedzser
hűvös és jellegzetesen New York-i könyörtelenséggel gombólja
le a londoni rendezőtől a "Babbie" londoni televíziós
szerepléséért
kikötött
mcsébeillő gázsit.

békességét, életstílusát.
A film,
akár ,a Don/t Look Back, közvetlen,
dokumentáris
ábrázolásmódjával
mond
a legtöbbet;
nem beszél, hanem az ábrázolt
eseményt "besnélteti". Csak olykor-olykor nyúl bele közvetlenül
a történtek menetébe - kihallgat egy-egy beszélgetést, Iölvillant egy-egy humoros jelenetet,
hogy
élénkebbé
tegye
az
egyébként
nagyon
is "lelkiző"
tónust.
A tömegösszejövetel
izgaimát
és rendhagyó légkörét a filmen
hallatlanul
fokozza
a föllépő
rock-együttesek
zenéjének sztereo-felvétele.
Ily módon a film
teljességében
közvetíti
az élményt a nézőinek - szemtanúi
és hallgatói a történteknek, köz ,
vetlenül
osztoznak benne - a
filmszalag és hangszalag segítségével folytatja és kiszélesíti a
ritmust. Az elektromos gitárok
és hangerősítők a végletekig fokezzák
a woodstocki FeLhívás
agresszivitását,
anélkül,
hogy
a jelerrlevők vagy a nézők agresszivítása föllobbanna tőle.
A woodstocki összejövetel vídéki környezetben folyt le, ahol
a résztvevők megszabadulnak
a
nagyváros mérgezett légkörétől.
E környezet nagyban hozzáj árult
iéi "kollektíveufóriához",
mely
az egész eseményt
áthatotta.
Mindenki szeretett volna jókedvű és nyájas lenni, mindenki
igyekezett
levetkőzni
annak a
társadalomnak
a terhét, amely
csapdába
ejti,
megrontja
és
tönkreteszi
az emberiség
legjobb tu:ajdonságait.
A Woodstock
mindazt kifejezi, ami e
"kontra-kultúrában"
jó: a napsütést, a ráérő időt, a lehetőséget, hogya "sZlelíd emberek" kiéljék a képzeletüket.
A film híven közvetíti ezt a
szép álmot, azt ds, hogy ez egyszerre lidércnyomássá
válhat, s
hogy ébredéskor
az álmodót a
nyomasztó valóság várja.
(Films

and

Fi.lming, London,
1971. november)
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