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Szindbád
Krúdy
szerette
a hosszan
kígyózó, mellérendelő összetett
moridatokat,
melyek írásaiban
álomszerű
imbolygással
úgy közelitenek meg egy pontosan
soha meg nem
határozett
célt, hogy végül messzebbre
kerülnek tőle, mint voltak valaha is, a kezdet kezdetén
akár; bár ekkorra
már jócskán veszít
jelentőségéből
a kezdet
és a
vég, elmosódik
az indulás és a megérkezés
időporitja,
távülsága
és különbsége,
és csak
a közbülső
állapot marad,
az olthatatlan
vágyakozás
nosztalgikus-ironikus
rnutatványai, melyek kifogyhatatlan
változatokban keresik
a kiutat
az érzékelőszervek
örömében,
az eltünt idő és a szerelem
rejtélyeiben.
Krúdy
mellérendelő
technikája
a családi és a társadalmi
környezet
összjátékát
'érzékenyen
felfogó
és ösztönösen
értékelő
személyiség
önkifejezésének
írodalrni formájaként
az 1910-es évek Szindbád-novelláiban
alakul ki, és megmintázza, vagy legalábbis
felveti
a XX. századi próza és általában
a művészet
számtalan problémáját,
talán legalapvetőbb
törekvéseit.
" .. ,azün kevés magyar
író közül való írja KrúdyrólJász
Dezső -,
akiket
európai mértékkel
lehet mérni."
1971-ből
vissza tekin tve talán már nem nehéz .belá tni
ennek
a megjegyzésnek
az igazságát,
ha
meggondoljuk,
hogya
századforduló
óta

milyen központi
helyet
füglal el a művészetben
az idő, s hogy
a XX. századi
próza
jelentős
vonulata
Prousttól
Sernprunig éppen
az idővel való küzdelemmel
jellemezhető.
Krúdy
talán a legko.rábban
jelentkező
alakja ennek a sornak,
amelyben Proust mellett
olyan rokon-szellemű,
bár teljesen
öntörvényű
esztetikát
teremtő
kortársak
állnak, rnint a "lírai"
Fournier,
aki Az elvarázsolt birtok-ra készülve 1907ben azt írta: "TerVlezett könyvem
az álom
és a valóság
állandó,
észrevehetetlen
keverése lesz talán."
De fölidézhetjük
jellemzésül
J oyce Ulysses-ét
is vagy Thomas
Mann
regényeit,
és Eliotot,
akinek
Négy'
kvartett círnű
költeményéből
ez a két alapvető
sür egy
Krúdy-esszé
rnottójának
is beillenék:
"Ami
lehetett
volna s ami volt / Egy célba fut
és az mindig jelen van." Krúdyra
persze
- műveinek
tanusága
szerint - nem hatottak sem Bergson,
sem Freud elméletei,
nem gondolta
végig
a szubjektív
és az
objektív idő problémáját,
de mindezt megélte, és amit nagy kortársai
a pszichológia
és a filozófia
eredményeivelis
átitattak,
azt ő az álmok és a babonák
ösztönszínt
.
jén megsejtette,
és bőségesen
áradó mü .
veinek Jegjobbjaiban
rnegfogalmaztavMíg
amazoknál
-főszerepet
kap, ellenpontot
képez az összefüggés,az
aprólékosan
.meg-

tervezett és kiszámított rendszer, az utalások, idézetek, szimbólumok,
korok és
szfqhelyek időnként már-már követhetetlen, az olvasó tól rejtvényfejtő
szenvedélyt
és alapos műveltséget kívánó konstrukciója (Joyce, Eliot), addig Krúdynál
ez föl
sem merül - micsoda különbség van például az Ulysses és a Szindbád-novellák
vándorlásai-álmai-látomásai
között.
Amit a Szindbád-ban
nem tett meg
Krúdy, azt most elvégezték
a Szindbád
című film alkotói, Huszárik
Zoltán rendező, Sára Sándor
opera tőr, Tóth János
dramaturg,
Jeney Zoltán zeneszerző és
a színészek: mindenekelőtt
Dayka Margit és Latinovits
Zoltán, akik az eddig fölhalmozott
filozófiai
és költői,
festői, zenei, valamint filmművészeti eredmények bírtokában
szerkezetet
adtak a
burjánzó
Szindbád-novellák
világának,
anélkül, hogy Krúdy mellérendelő, az adott
jelent zárójelbe is tevő, meg le is leplező
kettősségét megtörték volna, anélkül, hogy
Krúdy időtlenségbe
emelkedő, az emberi
lét paradoxonait kutató költőisége, a tárgygyá emelkedő stílus vesztett volna ragyogásából. Mégis ,ez a krúdy-izrnus lényegét
megtestesítő,
a képzőművészeti
érvényesséfiil képeket-jeleneteket
a képzelet zeneiasszociatív
mellérendelésével
összefogómegállító, az egész Krúdy-műre
támaszkodó szerkezet teszi, hogya
filmet meg
sem környékezi
az illusztráció
veszélye:
a néző egy 1971-ben érvényes filmet lát,
és tartózkodás nélkül elfogadhatja
Kosztolányi Krúdyról
mondott szavait a film
rendezőjére és minden egyes alkotójára is:
;,A múltat mindig a jelenen keresztül érzi
át, s ha régi portrékat fest, színt, ecsetet
a mától lop ... " Ezt a helyhez és korhoz
kötött érvényességet és a téren, időn átlépő költészetet gondolom a film megértésében és értékelésében
az egyik legfontosabb támpontnak.
A Szindbád korszerűségének
két, egymástól elválaszthatatlan
alaprétege van az egyiket, némi egyszerűsítéssel,
egyénitermészetinek, a másikat társadalmi-történelminek nevezném. Ezt a két alapréteget
az eleve adott összetartozáson
túl a pusztulás és a széthullás lassan kibomló, fokozatosan elsötétülő sávja fogja át, tartja

,

egységben (ez foglalkoztatta Huszárikot felejthetetlen kisfilmjében, az Elégiá-ban is):
a kikerülhetetlen
egyéni-természeti
és társadalmi-történelmi
bomlás folyamata,ereje győzedelmeskedik
itt minden más erő
rnellett és ellenében.
Erről a hanyatlásról
szól a film, ez
szabja meg a látomás belső és külső szerveződését. "Nem szeretern ezt a mai világot. Azt mondják, átmeneti
idők. Csakhogy én nem vágy tam átmeneti időt. Arra sem emlékszem, hogy ezt az egész életet valaha kiköveteltem
volna" - hangzik a filmben ars poéticai közvetlenséggel.
És néhány rnondattal később: "Nem tudom a titkát annak, hogyan kell viselkedni. Hogy mit kell mondani, hogy kell
boldogulni. " amint cselekedetre kerül a
sor, rögtön elhibázom a dolgot. Melléütök a szegnek." Csupa negativitás
mindenütt: elszalasztott, elrontott, félig-meddig megélt, otthagyott,
elvétett lehetőségek sorozata, lassú, abbahagyhatatlan
sodródás a halálba. Ez a ,film fő vonala életvonala -, tisztán és egyért-elműen kirajzolódó görbéje, monotón forgású
tengelye, mely a vágásokkal.
a zenei szerkesztéssel az évszakok és nők párhuzamos
változásainak,
az ütőér lüktetésének
ritmusára rendezi egymás mellé az egyenrangú elemeket: a folyamat egyre elörehaladott állapotban rnutatja magát, az arcok és kezek elöregednek, de a kötőanyag,
a kapcsolódás ugyanaz, az idő állni látszik,
a helyszín és a történet kellékszerü, a jelen abszolutizálódik:
az élet álom, az álom
élet.
Azt hiszem, Huszárik Zoltánnak
sikerült olyan mellérendelő
filmet alkotnia,
mely a valóság" tettenérésének"
szélesebb
körű, az elemek egyenrangúságának
felismeréséből
származó lehetőségével
gazdálkodik. (Mészöly Miklós írt erről a lehetöségről
A "tettenérés" dialektikája címmel a Filmkultúrá-ban;
1969/2.) Huszárik
él. rnellérendelés
kezdeti fokozatain valósítja meg filmjét, s noha az egész érdekli,
az embert és világot magába ölelő totalitás működése, megmenekül
az általánosság filozófiai és esztétikai lehetetlenségétől, filmjében a tettenérés konkrét és aprólékosan részletező marad. Ez az átélhe-

tőség, a részletekben
tobzódó, önmagában
mindig továbbáll, mindig más nőre gondol,
közérthető-érezhető
érzékletesség
min t más után vágyik, mint akivel együtt van
szűntelenül
sziporkázó pozitívumok
sora, éppen, minden kapcsolatát
elmetszi, miaz egész negativitás ellenpárjává válik.
előtt mélyebbé válhatna. ,A nők is csak
A pusztulás és a vágyakozás szirnbiózísa
kellékek, igaz: érző, meleg, babonás és
adja ki, határozza meg a Szindbád erőveszép, szerelmes kellékek, akik hozzák a
nalainak eredőjét. Hiába áll meg végül
maguk kis tragédiáit-vágyait,
romantikus
Szindbád tenyerében az ér lüktetése, hiába
és metafizikus felhőkbe burkol va testüket.
győz a pusztulás, közben megtörténik
az
Huszárik filmje természetes
egyszerűélet, Szindbád közben éli az életét séggel vonultatja
fel ezt a szexuális tölnyugta nincs, de vannak pillanatai, visz- tésű, női felhőt; igaz, nem mind a százszatérései, melyek a szűntelenül ömlő va- hetet, akik Krúdy szerint ott hintáz tak
riációk, módosulások áradatában, a maguk
piros karikákon Szindbád szívében, de így
jelenidejű érvényességében
és részlegességében ugyan, de a teljességre törnek, és
megvalósulnak.
Ezt mondja ki a maga
módján és szintjén Fanny, egy azok közül,
akik szerétték
Szindbádot: "Köszönöm neked, hogyelrontottál.
Legalább éltem."
Ha mindezek u tán megkísérlem elkülöníteni a film néhány rétegét és jelenetet,
akkor legelőbb talán Szindbád személyéről, már-már mítikus figurájáról kell szólnom, akinek jelleme és sorsa a hangulatokba és a stílmutatványokba
kapaszkodva, az álomszerű emlékezésekben
és történésekben
folyamatosan
jelen van, és
mintegy átengedi magán az élet képeit
és tényeit. A sors és jellem szükségképpen
homályosabb, ködként a háttérben marad,
kiterjedése
inkább horizontális, és persze
művelődéstörténeii
érdekesség (vagy érdektelenség) csupán, hogy milyen arányban hordozza kőzvetleriűl is Krúdy személyének
és életének
ismertetőjegyeit,
mennyiben rokona Rezeda Kázmérnakvagy
akár Esti Kornélnak. netán Casanovának,
Don Juannak, és végül az Ezeregyéjszaka
Tengerj á ró Szind bádj ának.
Szindbád reménytelenül
lebben lehetőségrőHehetőségre,
vagyis nőtől nölg, mert
a nőkkel való kapcsolataiban
talál a legtöbb kapaszkodót:
"csak a szerelern az,
amely képes vissza varázsolni a régen letűnt idők illúzióját" - fejtegeti Majmunkának -, "mert minden nő, még a legközönségesebb is, rokonságban van a holddal, a túlvilággal, a babonával." Csakhogy
él. nők nem tudják
megváltani a világot,
de még Szind'bádot sem, nem tudják elszöktetni, mint Bánatváryné
is szeretné,
"a gyönyörű és gazdag életbe". Szindbád

mint valami képzörnűvészeti ihletettséggel megkomponált jelmezbál tarka foltja.
A külsőségeknek, a viselkedés és a stílus,
a társalgási és szerelrni szertartások formuláinak főszerepe van a filmben, de erről majd később - rnost a meztelen női
tes.tekről és ábrázolásukról szólnék, amelyhez fogható természetes nyíltsággal még
egyetlen magyar filmben sem találkoztam.
Igaz, itt nem is dekorativitásként
vagy
kommersz, tömegcsábító szexként jelennek meg a meztelen nők, hanem mint a
tökéletesség, az elérhetetlen
vágyakozás
jelenései. ügy nyúj tóznak a virágos-zöld
fűben, úgy gurulnak a hó "pamlagán",
mint egy kamasz képzeletének erotikus
és mégis. elvon t, álomszerű angyalai.
A film képei követik a képzelet működését, szabad asszociációit, amelyekben
azért van rendszer, s éppen ez a rendszer
jellemzi és jeleníti meg a minden emberben meglevő, de Szindbádban nagymnövő
és eltorzuló erőt: a mindig mást keresá,
másra gondoló sóvárgást. Különféle SZ'2relmekről, nőkről lévén szó, ennek a só-



is eleget, talán kissé sokat is. Mindenesetre ,ez a női felhő a századforduló
ruhadivatjának és társalgási formuláinak
látványos alakzataiban húz át a filmen,

várgásnak az ábrázolása igen hálás feladat: Szindbád emlékezése-képzelete a jelenben játszódó események síkjába fordítja a múlt és a képzelet képsorait. egyegy fölvillanó jelenetét. Az egy síkban
futtatott kétféle képsor szeszélyesen előzi
és idézi egymás.t, a megszakítások, ismétlések, felelgető képek értelmezik, árnyalják és ironizálják az egyes részleteket és
az egész filmet, semlegesítik az időt.
A nők sorában külön helyet foglal el
Majmunka, hozzá Szindbád újra és újra
vissza tér, hogy az ő anyáskodó-megértő
körében pihenje ki és foglalja össze tapasztalatai tanulságát. Majmunka az egyetlen méltó társ, aki Szindbád állhatatlanságát a maga bölcsességén és szeretetén
méri meg - Dayka Margit kiemelkedő
alakítása is erre épül -, és aki alkalmanként tudatosan is részt vesz Szindbád
szerepeinek megtormálásban, az ámító-önámító játékok, föHölizzó szertartások gyűrűző mutatványaiban.
Kettősük egyik jelenete a film legernlékezetesebb részei közé emelkedik - Szindbád védekező-ábrándozó monológjából érdemes hosszabban idéznem : "Mire kitava-

szodik és a nők zsebkendője
tere van a
szerelem náthájával,
elmegyünk
az óbudai
hegyek
közé. Lóvasúttal
megyünk
át a
Dunán. A híd majd zörög, dübörög. A kocsi tülköl és velünk szemben ül egy vidéki
házaspár.
Folyton
azt kérdezi:
"Messze
van még a Császár-fürdő?"
A Széna térnél egy földbevájt
kiskocsmából
harmonika szól, de mi nem szállunk le, tovább
megyünk. A kocsis megint tülköl, a vidéki
házaspár
a Császár-fürdőnél
érdeklődik.
A budai hegyek közül már szagos levegő
áramlik a kocsi belsejébe és mi úgy ülünk
együtt,
mint egy boldog, nagyon
boldog
házaspár.
Én nyugalmazott
számtiszt
vagyok, maga pedig már húsz esztendeje
a
feleségem.
Van 1000 forint megtakarított
pénzünk a budai rác-bankban
és már régen .házat akarunk
venni Pes.tszentlőrincen. Ott kis kert van, ahol maga kacsát
meg libát nevel."
A szöveg és a játék (Szindbád Majmunka ölébe hajtja
selyemvánkoson
a 'fejét)
szelíd szomorúsága
és iróniája
itt kivételes emberi-művészi
mélységben
és teljességben érvényesül.
Az ábrándként
megjelenített
életforma
leírásának
adatszerű
pontossága,
egyszerre
keretezi
és
csúfolja az időtlen nosztalgiát
és a leirt
életformát
is, mely
a mindenkori
kispolgár vágyainak
sztereotípiáiból
épül fel.
Ez a nosztalgiából
és iróniából
összegyúrt kettősség
a film alapvető
formaitartalmi,
'esztétikai
jellemzője,
és határozottan Krúdy oly gyakran
eluralkodó verbalizmusa
nélkül jelenik
meg. Az egyes
részletekben
más-más
arányban
vegyül a
gúny és a komoly
közlendő,
de mindig
vegyül, és a határvonal
sohasem húzható
meg élesen, sohasem halad egyenes irányban. Az egymásba forgatott idősíkok mel-

lett ez a közhelyek kifordításával dolgozó,
idézőjelben
(és zárójelben)
gondolkodószemlélődő
közelítés adja az egész film
vibrálását, nagy műgonddal végigvitt, aprólékosan
ellenpontozott
és párhuzamos
motívumokba,
.jelenetekbe tömörített szuqgesztivitását.
Nemcsak
az olyan megfelelésekre gondolok, mint a nyitójelenet
táncolóira válaszoló ibúcsútánc
a jégen a Tél
Tündérével,
hanem
az olyan ellensúlyozásokra,
mint amilyen
például
az 'egyik

fő "tétel"
kimondását
kiséri-előzi - egy
öreg, aszalódott borbély jegyzi meg: "Tudja nagyságod,
nem érdemes
másért
élni,
csak a nőkért."
Vagy itt van a Fányval
való jelenet a
film első részéből,
amelyben
az asszony
szen timen tálrs közhelyei t, szerelemről
szavaló, halálba
hívó fennkölt
mondatait
a
hajnalodó
kisváros
nagyon is köznapi
és
vaskos zörej ei-hangjai,
kocsik,
teherhordók, tejeskannák
utcakőre
csapódó döndűlese kiséri. Ugyanakkor
még a nyilvánvalóan nevetségessé
tett Fány szövegébenalakjában
is vannak
olyan gesztusok,
képek, amelyek
idézőjel
nélkül,
komolyan
vallanak
a napból,
hold ból szőtt lelkek
reménytelen
elvágyódásaról.
Közülük való Lenke, a vidéki doktorné, és a sor széléről Bánatváryné
is a hársfáival,
lovaival
és macskáival,
bár nála legyegyértelműbb
és nyíltabb
az irónia,
amely
határozott
társadalorn-kritikai
felhanggal
párosul. De
nemcsak itt, hanem a kalandok más pontjain is, voltaképpen
az egész filmben, ám
sohasern célként, csak kikerülhetetlen
velejáróként,
a hanyatlás
fontos rétegeként.
Krúdy
a mindenkori
vágy
ellenében
mindenkor
győzedelmeskedő
pusztulás képeit állítja elénk, de nem holt-absztnakt
térben és időben, hanem a monarchia,
a
millenneurní
Magyarország,
a dzsentri böfögő-bájolgó,
kocsmákkal
és kupleráj okkal,
ékes, halálszagú
konkrétságában,
Krúdy
és Szindbádja
'ezen az "oldalágon"
rokonságban van Trakl, Musil, Kafka,
Krleza
és Rilke világával.
Hogya
bomlás aztán
hogyan oszlik meg természet
és társadalom között, azt a totalitásban
gondolkodó
film n em ku ta tj a: a film szembesít.
Nem a dzsentri,
a századforduló
kritikája hát a Szindbád, de azt is tartalmazza; Huszárik
nem történelmi
analógiátmotívumo t keres, de a szőllőhegyre
vonuló, hangoskodó
. társaság
jelenete
például
("nicsak,
bicsak ... "
hajtogatja
az egyik
úr) a maga vidékiességével ma is időszerű.
Vagy itt vannak
a nagy étkezések. a közelről fényképezett,
lenyűgözően
felnagyított
velős
csontok,
velők és. aranyos
zsirkarikák,
melyeket
Sára képzőművészként
komponál
szürreális-absztrakt
képekké.
Egyfelől
a hami-

síthatatlan érzékek szolgálói, az ízek, szagok és a gyomor gyönyöreiben kinyíló
teljesség eszközei-képei, másfelől a szellem kiszorítói.
Nem véletlen, hogya századforduló mögöttes rajza éppen egy étkezés. közben, a Vendelinnel 'folytatott beszélgetésben bomlik ki, hogya züllés és a
bomlás talán legerőteljesebb képei egy alvadtvérszínű drapériakkal fedett mulatóban peregnek le, ahol az öreg és zsíros
örömlányok és az aszott-élveteg törzsvendégek már alig űtnek el a falon logó képek merev figurái tól.
Külön rétege és szerepe van a Szindbád-ban a külsőségeknek, a kellernkedőudvariaskodó magatartás és szertartásos
viselkedés ezer apróságának, mely a társalgási fordulatok, bókok és kézcsókok cifraságától a ruhák és mozdulatok keresettségéig terjed, és megszabja a szerelmi levelek hangját és tartalmát, vagy akár a
szexuális ostrom 'elhárításának érveit, majd
a fogadkozás és a szernrehányás hevét,
vagyis egy olyan átfogó stílust, mely Ll
maga szentimentális modorosságával szinte az élet minden rétegére kiterj-ed. A kűlsöségek gazdag kelléktára nemcsak forma
Szindbád számára, hanem tartalom
is,
ugyanolyan kapaszkodó, mint a jó ételek,
italok és a kívánatos női testek, a szerelern - sorrendben az első, a szei-epjátszás
elemi feltétele. S hogyaszerepjátszásban,
egyáltalán a játékban mi, mennyi a céltudatos és az önfeledt elem, az ismét elválasztha ta tlan.
A Szindbád - talán nem felesleges ezt
többször is megjegyeznem - teljességre
törekvő,
totalitásban
gondolkodó
film,
amelynek anyagában a cselekvés és gondolkodás, az értelem és érzelem, a lehetőség és valóság pólusai között hánykolódó
mai (mindenkori) em bel' dilemmái rendeződnek egymás mellé. Nagyszerű film, a
szó minden értelmében az, számomra a
legszebb magyar filmek közül
való, és
inkább abban vagyok bizonytalan, hogy
miért nem remekmű. Talán a mellérendelés magasabb fokozatain még erőteljesebben érvényesülhétne mmdenséget kísértő
vibrálása. talán a magyar múlt és kultúra,
a magyar történelem és társadalom mitologikusabb mélységeí és messzes:égei hi10

ányoznak belőle. Egy nővel kevesebb, egy
fagyönggyel, fésűvel, zöld köves gyűrűvel
több talán a végletek még nagyobb
arányú széühúzása, az álom és a képzelet
még furcsább bakugrásai megakadályozhatták volna, hogy a Szindbád helyenként
túl szép vagy rétegeire különülő legyen,
dekorativitásba tévedjen.
Így a teljesség íve a hóba rajzoló vizelet és a hazajáró lélek végpontjai között
meg-meg törik, el-elakad. De mindezt inkább a "talán" szintjén mondom, tartózkodó és általánosító megjegyzésként csupán. Ugyanígy az operatőri, dramaturgiai és színészi munkáról, mely újra csak
nem választható
külön: Sára Sándor,
Dayka Margit és Latinovits Zoltán itt valóban alkotótárs. Latinovits különösen a
bomlás
pusztulás
megtestesítésében
remekel,
de az egész figura
hiteles,
egy rendkívüli színészi pálya emlékezetes
pontja.
Sára Sándor "ismerős" képei ezúttal amennyire meg tudom ítélni - a színes
technika lehetőségeit is kihasználva, egyforma erővel vonultat ják fel a köznapi
realitásokat és az érzelmes, látomásos absztrakciókat. A kordén fekvő halott (tetszhalott) Szindbáddalegy
szürke ló poroszkál a Paál László tájaira emlékeztető vidéken, alvilági völgyön át - talán ezzel
az egész filmnek képi-szerkezeti egységet
adó bevezetővel jellemezhetném leginkább
Sára munkáját. Vagy a búcsújáró öregasszonyok jelenetével. melynek felidézését
befejezésül tartogattam. hiszen a film egyik
csúcsa ez (kissé talán el is válik a film
szövetétől),
ahol a pusztulás, a halál a
Szindbád kör-é fekvő, fölötte imádkozó aszszonyokban testközelbe lopódzik. Sára itt
igazán elemében van: a búcsújárás nagy
totáljai és a közeli öreg arcokra, kezekre
ugró képei egyarán t lenyűgözőek.
Krúdy a filmbeli jelenet nyersanyagát
képező írásában - elemzésként is idézhetem egy nőről ír, "aki álmában
bizonyám
égett napraforgótányér
volt,
és olaj szagá t féltette a seregélyektől" , egy
lányféléről ír, akinek olyan furcsa termete van, "mint azoknak a kövér verebeknek. amelyek a nádfedelű, lóval vontatott malmok eres.zeiben laknak", és öreg-

asszonyokról,
akik megindulnak
Szindbád
felé a réten, "olyan alattomos lépésekkel,
mintha csalánbokrok
indultak
volna meg
az éjszakában",
és úgy terülnek
köréje,
"mint molyette öreg bekecsek" ; Businéról
ír, aki 'Szindbád fejénél arról mesél, hogy
az ördögök "éjszakánként
szer-te járnak a
világban" .
A búcsú-jelenet
után már csak Szindbád
halála van hátra;
orgonafujtatás
közben
éri a szívroham.
Az orgonából
kiszaladó
levegő
surrogó
zaja,
a falnak
zuhanó

Szindbád
kinagyított
tenyerében
az ér
lüktetése-megállása
megrendítő
(a jelenet
első fele, a templomi
szobrok és képek
sora hosszadalmasnak
tűnik), költői
lezárása a filmnek,
és felidézi a forga tókönyv író-munkatársának,
Tornai Józsefnek Krúdy-versét,
amelynek
mellérendelő
felsorolása
így végződik:
"és sehol nem
létező idő / a toronyórán".
Kísérletemet,
hogy Huszárik Zoltán filmjét megközelítsem, aligha hagyhatnám
abba alkalmasabb áthárítással.
Horgas Béla

KÉTSZÓLAMÚ INVENCiÓ
Felgyulladt
a villany akis vetítőteremben.
Mi volt ez? Mi történt bennünk?
Tündérálom ? Miért oly könnyű, szinte kedves. a lét,
s rniért, hogy közöttünk
miriden
olyan,
mintha otthon lennénk
"itt e világban"?
Miféle cinkos varázslat történt velünk?
E sor "miért"-re
kellene most felelnem
- mint a nézők egyikének
- mert erre
kért a Szerkesztőség.
Nem szakszerű elemzést kértek
erre illetéktelen
is lennék -, nem a rendezés, a játék, a fényképezés vagy a muzsika taglalását várták
tőlem, de nem is Krudy írói hitelességé-

nek ellenőrzését.
volna. Egyszerüen:
ről szívesen írok.
A nézőről,

Ezt nem is vállaltam
emlékeimet
kérték. ErKezdj ük tehá t:

aki most beszélni

fog

Azért kell róla rólam beszélnünk,
mert más környezetben
felnőtt, más élettapasztalatú
nézőre nyilván
más hat a
filmből, másként hat a film is. Olyan tájakon gyermeke.skedtem,
amilyeneken
a
film is játszik. Nem ugyana
Felvidéken,
hanem egy kis erdélyi szász városkában.
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Felette
sziklahegyen
az Anjou-kori
vir,
nagy piaca s hegynek-meredek
utcái macskakövesek,
a házakat
'Mans ard-tetők
koronázzák. A magas padlásterekben
régenholt papok poros könyvei, emlékükvesztett
szerelmesek
elárvult esküvői csokrai. Hoszszú kapualj ak boltívei alatt konganak a lépések: vajon ki jár ott a messze múltból ?
Az ablakok függönyének
Iibbenése mögött
Iigyelö szemek kajánul
vigyáznak
mások
erkölcseire.
A szobákban,
éléskamrákban
zamatos batul-almák
illata árad. Szeretőkről hallottunk,
akik bánatukban
elemésztették drága életük-et; titokban surranó úrfikról, a járásbíró
meg-esett szolgálójáról
s feketébe öltözött sápadtarcú,
kisírtszemü
szépséges Jeles ~géről meséltek suttogó aszszonyok. Boszorkány
is élt a Vár utcában:
szegény Vastag .Iulis, a mosóné, aki nem
tudta, hogy miért rebben ünk szét előtte
félve, magyar gyermekek.
Mindez újraéled a Szindbád-ban. De vajon hogyan éli ezt át, aki nem ebben a
világban nőtt f'el? Egyszer régebben
megkérdeztem
Kiss Lajost, a magyar néprajz
nagy öregjét, aki "az Alföld porában"
nőtt
fel, hogy miként
vágyik
pihenni?
Mert
én, a hegyek és erdők gyermeke,
rnindig
napfoltos. pisztrangos
patak mellé vágyom,
s annak hűsében szeretném
figyelni a halak ezüst-testének
villanását.
A pisztrangos patakok hangulatát
is megtalálhattam
él Szindbád-ban.
Végezzük
azzal ezt a bevezető
meditációt, hogy a film felélesztette
gyermekkorom hamu alá került emlékeit.

Ebben a filmben

megszűnik az idő

,.Várj csak, hogy is kezdj em, hogy magyarázzam ... ", pedig most érnék a filmről való emlékezés lényegéhez,
most, hogy
utólag megkísérlem
okát adni másfélórás
boldog lebegésemnek.
Jóleml-ékszem:
ezt
a lebegés t áthatotta
valami
sajátos
ritmikus lengés. Most már azt is meg tudom mondani,
hogy mihez hasonló:
" ... Mint az árnyék leng a csónak.
Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító hangulatban ... "

Vajda János "Nádas tavon"-jából
jöttek
segítségemre
ezek a sorok. A film eszméletünk
ingaórájának
rnozgására
épül.
Eletünk
színe-Ionákja
váltakozik
benne,
hol az egyik, hol a másik bér vissza, álruhában: "észrevétlen,
mondhatatlan,
andalító
hangulatban".
Természeti
képek ~sodás hatású 'felületek
és emberi rnozzanatok
szeletelik
az időt, mint az órainga lengés-e. Nem az idő egyértelmű, egyirányú
fűzérét,
múlását
kapjuk
nem
k; bomló cselekményt
-,
hanem
az inga
ringását. Ezáltal az Idő kikapcsolódik,
éppen azt szűr te ki belőle a film,ami
lényege: a megfordít:hatatlanságot.
így egyik
tételből a másikba lendül át a film, majd
újra metszi előbbi teret. Nézhetem
a filmet Szindbádnak
és "thiasosának"
szemüvegéri át, és akkor a "hol van a tavalyi
hó" szép leányait
és hervadó
asszonyait
látom benne, de nézhetem ugyanezt a természeti képsoron
át is. Kétszólamú
ez a
mű, és anélkül, hogy szótári hűséggel
lefordítanók
- a két képsor egymás színe-fonákja.
Egyik is, másik is ugyanazt
mondja a maga nyelvén.
Két dolog ragadott
meg ebben a "kétszólarnú invenció"-ban.
Az egyik: népünk
gondolkodásával
való ösztönös - vagy tudatos?
egybehangolódás
("Sír az út
előttem,
bánkódik
az ösven ... ", "Ez az
utca,
bánatutca ... ", "Aláfoly
a Tisza,
nem foly többé vissza, elment az én rózsám nem jön többé vissza ... "). A természet nem lélektelen
környezet,
hanem
velünk
cgyüttélö,
szomorkodó,
örvendező
világ, amelynek
középpontjában
talán
mint pók a hálójában?
ott várakozik
énünk.
Népművészetünk
ember-természet
azonosulasát
ez a film európai
szintre
emelte, s nem érezném
túlzásnak,
ha ezt
nagy muzsikusaink
magatartásával
rokonítanók! De más is van ebben a színeváltó
ismételgetésben.
Vegyük akármelyik
népballadánka t, amelynek
szenvedélyes,
tömör szövege drámai ívelésű, s közben ezt
a szöveget
a négysoronként
ismétlődő,
szinte részvétlen
dallam az élet belenyugvó bölcsességébe
ringatja
el, mono ton
ütem rendbe szőve bele a tragédiát.
Nos,
valami ilyenfélét is éreztem Szindbád időtlenné váló filmjében.
Az események
sem

egyirányúak, folyamatuk visszaverődik a
zárt tételek partjairól, akárcsak a gyűrűző
víz, -és remegő -fényhálót
terít az esemé-

nyekre : az idő egyhelyben ring. Talán-talán a lfilmet a végétől is lehetne kezdeni,
vagy akár közepétől,
hiszen nem köti az
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idő múlása, Ez pedig legmélyebb létélményünket szabadítja fel! Gondolom, hogya
film lenyűgöző hatásának ez egyik "ti tka".
A képek véget nem érő tórlata

Még annyit el kellett volna mondanom a
nézőről - mármint magamról -, hogy
nemcsak gyermekkora van, hanem régész
és képzőművész
is, s ez a két énje is
élénken figyelt a filmre, s ez a két énje
is feloldódott benne. Amit rképkomponálásban,
amit
színakkordokban
láthattarn,
felért az újkori festészet csodás tárlatával.
Fekete-fehér
"grwfikai" kockák váltakoztak pállott pasztellekkel
és zsíros csillogású olajfesték-felületekkel,együtt1élegezve a film ütemrendjével.
Micsoda r-emek
művészet is a film! A Jestőnek a benne
felrajzó képsorból
végül is egy "állókép"-nél ki kell kötnie, mert egyszerre
csak egy képet festhet, a többi meghal
benne. Nem így a filmen: egyik kép úgy
megy át a másikba, akárcsak álomban látnók. S ez nem csupán hasonlat! Figyeltem a filmben néha alkalmazott eljárást,
hogy vagy színes foltok jelentkeznek
először, s aztán szilárdul képpé a jelenet,
vagy pedig az előbb még éles kép tárgytalan színakkorddá bomlik. Az álomképek
elemzői pontosan ilyen folyamatot figyeltek meg az álom képsorát követve: előbb
még a fények át játszanak a lecsukott szemhéjon, és a fáradt idegrostok is kiegészítő

színekre váltanak át, s ekként a szem rnélyén létrejön ·egy "tárgytalan"
színes felület, s ez kezd lassan képpé átváltozni,
s ez indítja el az álom mcsélő menetét.
Nyilván ez a fogás is hozzájárul ahhoz,
hogya
film végül is a legvaskosabb realitást is át tudja helyezni az emlékezés
mesehangulatába.
Elejétől végig a film egésze hatott reám,
nem tudtam - S nem is akartam - különválasztani a rendezést, a játékot, a fényképzést és a muzsikát. Lám, a muzsikára
nem is emlékszem, 'ami csak úgy érthető,
hogy nagyon jó volt, rátapadt a jelenségekre, azoknak "adott hangot".
Műalkotós született

Vehették észre, hogy emlékezésem a műről szólt, amelynek számára szinte közömbös, hogy kik valósították meg. Félreértés
ne essék: itt nem a rendező, a színész, az
opera tőr és a muzsikus lebecsüléséről van
szó - ellenkezőleg! azt hiszem, éppenséggel ez a legnagyobb
dicsőségük. Sikerült
olyan rnűvet alkotniuk, amely túlnő egyéniségükön (ez természetesen éppen azáltal
vált lehetővé, mert nagy egyéniségek l) és
személyes
tulajdonunkká
váló, mintegy
bennünk született élményt teremt abból,
ami életünkben
csak átsuhanó, foghatatlan érzés, s teremti
ezt: "észrevétlen,
mondhatatlan,
andalító hangulatban ... "
Köszönet és hála a film alkotóinak.
Lóuló Gyula

A KRÚDY -ÉLMÉMY MYOMÁBAM
Öt éve volt már halott a legnagyobb magyar Varázsló. Öt éve vol t halott már,
amikor először hallottam a nevét egy hóhullásos téli alkonyon, és ekkor vettem
kézbe először az első Krúdy-kötetet
is:
éppen a "Szindbád ifjúsága és szomorúságá"-t - Tevan Andor kecses, kétkötetes
kiadásában.
Hogy mit kaptam

Krúdy tól ?

Nem is próza-, de vers-élményt,
a nagy
versélményekhez
foghatót. Nem tudtam
még, hogy mi a "költemény
prózában",

de Krúdy zenélő mondataitól
ugyanúgy
megrészegedtem,
mint másfél évvel azelőtt Kosztolányi "Hajnali részegségé't-töl,
ugyanúgy fölröpített a magasba, az égbe,
a csillagok közé, mint Kosztolányi,
aki
sokkal inkább apám volt, valódi nemző
apámnál. És akkor este még egy apám
született: Krúdy Gyula, aki Szindbád is
volt, Rezeda Kázmér is, mikor melyik
énje volt közelebb hozzám.
Krúdy már az első mondataival
valósággal megbabonázott.
Nem hiába volt a
könyv címe Szindbád: az ezeregyéjszaka

világát idézte fel, azt folytatta
modern,
élő
emberekkel,
akik félig-meddig
mégis mesebeli alakok voltak, olyanok, akiket min tha
suru
hóesés
függönyözne
el előlünk, még akkor is, ha mellettük
állunk,
olyanok,
akik felé ha kinyújt juk a kezünket,
egyszerüen
felébredünk,
mert inkább álmodj uk őket. És ahogy olvastam
Szindbád
kalandjait:
egyszerre
hallottam
is őket, valaki
félhangosan
mondta
bennem, megnyerő,
pasztellszínű
hangon
ebben is gyermekkori,
ágyhoz kötött, beteg napjaim
idéződtek
fel, amikor' a láztól félálomban
hallgattam
a felolvasolt
meséket,
melyek
tovább
szövődtek
aztán
álmaimban.
Úgy éreztem,
hogy Krúdy
a múlt
felidézésének,
az 'emlékek
megcsillogtatásának ez a legnagyobb
magyar mestereegyben
a jövőmet
is megjósolja,
felvillant ja előttem.
Hogy ugyanilyen
furcsa,
szinte megfoghatatlan
szerelmeket
élek át
majd,
mint
Szindbád
és mint
Rezeda
Kázmér, hogy ugyanolyan
ködlovag leszek
én is, min t az ő alakjai, kik hóesésben
és
álmokban
bolyongnak
örökké.
A legnagyobb
költészettel
volt rokon
számomra
Krúdy prózája,
akit azóta
is
úgy tudok olvasni, ahogy csak költőket
lehet, egy verseskötetben
lapozgatva.
Ha
egy mondat közepén
ütöm fel, bármelyik
oldalon - természetesen
a nagy, az igazi
Krúdyra
gondolok,
a novellák,
Az aranykéz utcai szép napok,
a Hét bagoly,
a
Boldogult
úrfi koromban,
az Asszonyságole
díja Krúdy jára - azonnal elkezdődik
ben-nem a csoda, a papír ésa szavak átlényegülése
érzésekke, hangulatokká.
~ Azóta
harminchárom
év múlt
el .Szindbádos
megfogalmazással
talán
há,·~t~~'rriszázha'rminchárom
. esztendő
is és
;'~/él:ki azÓta négy-öt nyelven sokmindent
",;H1ol'vastam, még több könyvbe
csak bele~c\:i.~~'~t'am, azóta sem éreztem
ilyen, ehhez
fogható varázslatot.
Nemcsak
azért, mert
az anyanyelvem
en át ivódott belém Krúdy,
de' talán azért is, mert nincs is még egy
hozzá hasonló varázsló
az egész világirodalomban.
Elnézést-kell
kérnem
az olvasótól
ezért
a hosszú lírai bevezetőért.
de úgy érzem,
hogy így htelesebb
lesz a vallomásom
Hu16

szarik Zoltán Szindbád-járól.
Hiszen nem
kr itikát írok ezt nálam
hivatottabbak
jobban
el fogják végezni
hanem
vallomást teszek. Vallomást
arról, hogy harminchárom
évvel
ezelőtti
Krúdy-élményem
újra
felkavarodott
bennem,
hogy
Huszárik
Zoltán szinte minden kockájából
Krúdy-hangulat
árad, hogy a majdnem
lehetetlen
sikerült
neki:
a Krúdy-atmoszféra megteremtése
a művészetnek
egy má-,
sik ágában,
műfajában.
Huszárik
Zoltán nem egy Krúdy-novellát vagy regényt
filmesített
meg, hanem
nagyon
helyes
érzékkel
Krúdy
világát
idézte fel egy remek
forgatókönyv
és a
felvevőgép
segítségével
- ami Sára Sándor kezében
páratlan
csodákra
volt képes.
Igen,
Krúdy
világa
elevenedett
meg
másfél
órára
előttünk
a vásznon,
olyan
káprázatos
pasztell-színekben,
melyek
a
legnagyobb
impresszionista
festők ecset jéhez méltók, valósággal
képzőművészeti
remeklések.
Az évszakok
egybemosódó
kavargása
mintegy
aláfestő-zenéje
a sok nő
kavargásának.
az emLékezésnek
ahogy
felelevenít
egy-egy pillanatot
Szindbád
ifjúságából,
utazásatból.
feltámadásaiból
és
megtéréseiből
és ,persze mindent
beborító
szornor úságaiból
is. Huszárik
Szindbád-ja
ugyanolyan
többrétegű,
mint hajdani Krúdy-élményem
volt: Szindbád
Rezeda Kázmér és Krúdy
is egyben.
Egy örökre elsüllyedt
Budapest
alakja, egy olyan Budapesté,
amit néha visszasóvárog
az ember,
de tudja, hogy álma nem teljesülhet
sohasem. Mindenesetre
Huszárik
egyik legnagyobb érdeme, hogy ezt az elsüllyedt
életet újrateremti
egy maradandó
és rninden
bizonnyal
a magyar
film történetében
is
nagy jelentőségű
alkotásban,
s ezzel átmenti a jövő számára
is. Mert ha a tizenkét
legnagyobb
magyar filmet kellene felsorolnom, melyeknek
emléke végigkísér
egy életen át, a Szindbád-ot közéjük
sorolnám,
s
méghozzá
sorrendben
is az elsők közé.
Krúdy t éreztem
jelen végig a film nézése közben,és
éppúgy
sokmindent
felkavart már-már
elfelejtett,
régi, meghitt
emlékeimből,
mint Krúdy egy-egy bekezdése,
egy-egy
mondata.
Persze,
hogy akad néhány kifogásom
is: a kezdeti tánc talán túl
hosszú, a vége talán kissé túljátszott,
túl-

poentírozott - de lehet, hogy rnindez az
én szubjektív érzésem csupán és másé
nem ez lesz.
Huszárik
Zoltánnak olyasvalami sikerült, ami kevésfilmrendezőnek
a filmtörténetben : szubjektív, hangulati filmet készített, lírai poémát, amely ugyanúgy,
mint a lírai vers, egészében és részleteiben
egya.ránt ha t.
Eddig két ízben láttam a filmet, s bármikor megnézném egy-egy kiragadott részletét is, ahogy egy-egy Krúdy-mondatct
elolvasok újra meg újra. S nemcsak képzőművészeti, de zenei varázsa is van a filmnek, az a titok van meg benne, ami a
nagy zeneművekben;
minél ismerősebb
egy-egy részlete, annál jobban tetszik,
annál szívesebben hallgatom újra.
A poprádi búcsú például olyan gyönyörű-megrázó-felemelő,
hogy talán még
a sírban sem fogom elfelejteni. A magyar
film történetének egyik csúcsa ez a jelenetso.r, amelyben Sára Sándor egyben
a régi baudelaire-i tételt is kézzelfoghatóan bizonyította, hogy egy "dögtetem"
is lehet szép. Nem tudom, mikor láttam
olyan szívszorítóan
szépet, mint az a le-

rohadt orrú öregasszony, aki Szindbádért,
Szindbád lelkiüdvéért imádkozik. S a ráncos, hüllőkre emlékeztető kezekre is hátborzongató
gyönyörűséggel
emlékszem
vissza, amíg csak élek.
Varázslatos film és bensőséges, meghitt
szépségű, mint az ember emlékei, melyeket valaihova a szíve rnélyére zárt.
És ha van kamara-színrnű, akkor 'ez kamara-film. ,Néhány nagy művész : Krúdy
Gyula, Huszárik Zoltán, Sára Sándor, Latinovits Zoltán és Dayka Margit nagyszeru
összjátékából született. Nem mintha az
epizódszereplők nem volnának felejthetetlenek: Szénási Ernő Vendelin szerepeben
vagy a sok-sok nő egy-egy felvillanó
képben.
És ha most harmincegynéhány
évvel
első Krúdy-élményern
után valaki megkérdezné tőlem, mit szerettem volna az
életben csinálni, ha filmes maradok, azt
válaszolnám : ezt és így megrendezni, mint
Huszárik Zoltán, ezt és így fényképezni,
mint Sára Sándor, ezt és így eljátszani,
mint Latinovits Zoltán.
És akkor azt érezném, hogy talán nem
is hiába éltem.
Végh György

SZINDBÁD (magyar
R: Huszárik Zoltán;
Huszárik Z.; O: Sára
Sz: Lati novits Zoltán,
Szénási Ern ő, Muszte
Erika, Rut'kai
Éva,

1971.)
I: Krúdy Gyula nyomán
Sándor; Z: Jenei Zoltán;
Dayka Margit, Nagy Anna,
Anna, Papp Éva, Szegedi
Meggyesi Mária.
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MÚLT ÉS JÖVÖ

SZORíTÁSÁBAN

Jelenidő
Hitelesség.

Nyilván ez lesz az a meghatározás, amely a legtöbbször
elő fog fordulni
Bacsó Péter új filmjével
kapcsolatban.
Arról, hogy hogyari
teremtette
meg a rendező és stábja
a valóban
ritkán
hiteles
miliőt,
hogyan
válogatta
meg,
hogyan
"vett2
az életből"
a szereplőket,
milyen
sajátos módon készűlt '2Z a film, arról is
kell szólni. De előbb néhány
szót a hitelesség fogalmához,
e kategória
ideológiai
és esztétikai
tartalm ához, a hozzá fűződő
asszociációkhoz.
Ha egész pontosan
vesszük
a szót, ki
kell mondani:
hiteles
művészet
nincs,
a
valóság minden
művészeti
áttétele
általánosítás,
tömörítés,
fokozás,
összevonás,
koncentrálás
- tehát eltérés a valóságtól.
Az abszolút
hitelesség
abszurd
követelmény.
Csakhogy
nem is ebben
az értelemben
zókták használni:
a hitelesség

kritériumai
t mindig akkor emlegetik,
amikor a művészetben
olyan tendenciák
jelentkeznek,
amelyek
az ábrázolást
nagyon
messzire
eltávolítják
a 'valóságtól:
a hitelesség követelését
valamivel
szemben hangoztatják
mint korrektívumot.
Más szóval,
a hitelesség
számonkérésének
mindig van
meghatározható
kritikai tartalma;
a legizgalmasabb
kérdés,
amelyet
a Jelenidő
felvet: mivel szemben követel hitelességet
ez a film?
Hitelességet
követelt
az új magyar
film
a 30-as évek szirupos
kornmerszfilmjével,
a 40-es évek elejének
soviniszta
dernagógiájával
szemben.
A hitelesség
jegyében
indult a harc a szecialista fordulat
sematikus ábrázolása,
a deus ex machina-hősök illúzionizmusa
ellen. Hitelességet
követeltünk
1956 okainak
és eseményeinek
tükrözésében.
Az ezután következő szakasz

is a hitelességet

írta zászlajára.
azt bizonyítva, hogy csak a szubjektum
oldaláról,
csak .a szocializmusnak
elkötelezett
egyén
erőfeszítéseivel
nem oldhatóak meg a szocialista építés problémái:
az objektív feltételeket kell vizsgálni,
tovább kell tágítani a képkivágást.
A fejlődésnek
ezen
a pontján
bontakozik
ki a magyar
film
szociográfikus
irányzata,
amely a figyelmet a társadalom rétegezettségére,
a benne
összeütköző
érdekekre,
az osztályok
közötti különbségekre,
a szociális és ideológiai ellentétekre
irányítja.
Úgy
tűnik,
mintha ezzel a hitelesség
non-plus-ultrajához érkeztünk
volna el. A Jelenidő erre
cáfol rá, megmutatja:
a mi mai viszonyaink között különösképpen
nagy szerepe
van a szubjekturnnak,
a szubjektív
oldalnak.

A film minden
érdeme és minden problémája ezzel függ össze; félő, hogy felületes megítélésnél
a nézőt bizonyos hasonlóságok félre vezetik és azon kezd el
gondolkodni,
hogy a Jelenidő-vel
tulajdonképpen
visszakanyarodtunk
ahhoz az
idealizált pozitív hŐ2Jhöz, aki puszta öntudatának erejével képes megforditani
a világot, vagyis ahhoz a típushoz
amelytől
annak idején épphogya hitelbelenség
miatt
idegenedtünk
el. Csakhogy
mivel magyarázható, hogy a Jelenidő rendezője minden
korábbi játékfilmnél
nagyobb gondot fordít a hitelre? A visszafordulás
az illúziókeltéshez óhatatlanul
ezzel ellentétes
jegyeket kellett volna hogy produkáljon ; teszem,
a néző realizmus-igényének
ironikus vagy
játékos
megkérdőjelezését
vagy egyfajta
hetyke,
provokáló
hangot,
amely
azt
mondja, igenis vannak
mesebeli
óriások,
vagy ez is elképzelhető
a társadalmi körülmények
átr etusálását,
olyan
viszonyok szuggerálás t, amelyek közepette elhihetőbbé
válik a becsületes
egyéni
akarat,
a szubjektív
tisztesség
győzelme.
De semmi hasonlóval
nem lehet Bacsónál
találkozni.
Majdhogynern
kétségbeejtő
helyi viszonyokkal konfrontál
bennünket, hőse nem
mcsébe illő órás, kétszer is elgáncsolják;
ha erkölcsileg
győz is, mire ez kiderül,

már
infarktussal
kórházba
szállították ;
iróniáról vagy hetykeségről
végképp nem
lehet beszélni,
ellenkezőleg,
a figurát
is,
harcát is inkább enyhe szomorkásság
lengi
körül. Hátakkor
- kérdezhetnék
- rniféle újfajta
tendenciája
van a hitelesség
kere.sésénekebben
az esetben? Egy kicsi t
leegyszerűsítve
azt lehetne
mondani:
a
Jelenidő azért megy tovább
a ihitelesség
kutatásában,
hogy
megmutassa
milyen
értékek, milyen pozitív erők rejlenek
az
emberekben,
a rnunkásokban.
A Jelenidő
hitelessége
-- hitelesség
azokkal a nézetekkel
szemben,
amelyek
ezt tagadják,
amelyek ezt nem akarják
elismerni.
Nem
a kevesebb,
hanem a több hitelesség
teszi olyanná
ezt a filmet,
amilyen:
tragikusságában
is optimistává.
(Módszerében egy világ választja el persze az Optimista tragédiától,
annak romantikus
ívelésétől, megálmodottságától,
hősnőjének emberfelettiségétől
de szellemében
még
vele is rokon.)
A munkáshösiesség,
az
egyéni áldozatkészség
és a szolidaritás erejét és végső soron győzelm ét hitelessé
tenni, nem a vele szembenálló
erőket ez lett ebben a filmben a hitelesség
próbája.
Furcsa ez? Valami fejetetejére
állított,
torz alaphelyzetet
sej ttet? Lehetne
ta tán
így is. kommentálni:
odajutottunk,
hogy
nálunk
úgy kell már beszélni a dolgozó
emberben rejlő nagyszerű
értékekről, mint
valamiről,
ami "mégis"
létezik,
amit a
"hitelesítés"
nagyapparátusával
bizonyítani kell? Azt !hiszem, ezek mondva csinált aggályok,
amelyek
csak olyanoktól
eredhetnek,
akik nem gondolják
végig az
ilyen
fejlődésvonalak
dialektikáját.
Az,
hogy a szkeptikus
vizsgálgatások
hosszúhosszú folyamat án át eljutottunk
a munkáshősiességnek
ehhez a filmi ábrázolásahoz, plusza társadalomnak,
filmnek
egyaránt. Nyilvánvaló,
hogya
Jelenidő-ben
feltárt moralitás nem egy előbb már meglévő, csak azóta elfeledett
állapot
újrafelfedezése,
hanem
egy újabb
fejlődési
szakasz felfedezése,
amely azt bizonyítja:
a mai, sokkalta
összetettebb,
fejlettebb
viszonyok közott is kifejleszti
a munkásosztály
a maga
erkölcsiségét
és annak
képviselőit.
Emlékeztessünk
csak néhány

vonasara a Jelenidő hősének, Mózes Imrének, aki ezt szembetűnően
tanúsítja.
Konfliktusainak alapvető karaktere már
jelzi a másmilyen helyzetet: szinte minden lényeges kérdésben
ősszeütközik
a
gyár vezetőivel és az alája beosztott, vele
együtt dolgozó munkásokkal. Amazok, az
igazgató (részben a párttitkár) hibái egyetlen fogalommal meghatározhatóak: mindig
a pillanatnyilag könnyebb megoldást választják, egyik napról a másikra élnek,
ennek következménye, hogy folyvást öszszeütköznek Mózessel. Mózest először azért
váltják le, mert mint meós nem vett át
egy hibás gépet; ez a tervteljesítést veszélyeztette volna, a munkások elestek
volna nyereségrészesedésüktől : hogy ettől
a nagyobb konfliktustól mentesüljön, az
igazgató inkább a Mózessel való összeütközést vállalja; minthogy Mózes, akit dur'Ván megsértett, konokabb ellenfélnek bizonyul, mint ahogy gondolta, és bíróság
elé citáltat ja, újra a kisebb ellenállást választja, Mózesnek felajánlja a TMK-műhely vezetését, így oldva fel az előbbi fe-
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szültséget. Ez az ide-oda-alkalmazkodás,
ez a minden esetben az erősebb nyomásnak való engedelmeskedés
vezet Mózes
második leváltásához is. A gyárban uralkodó rossz légkör mia tt, amely ugyancsak
a vezetők opportunizmusának
terméke,
egyre-másra elmennek a jobbérzésű emberek, így Mózes főnöke is; utódjának viszont más jelöltje van a TMiK vezetésére.
Az igazgató megint meghátrál, személyes
ígéretét is megszegve, j óváhagyja Mózes
visszaminősítését
esztergályosnak ; neki
fontosabb, hogy az új főnöknek kedvezzen, min t Mózesnek. Majd csak talál megint egy alkalmat, hogy azt is kibékítse ...
(Mellesleg nem jól értelmezik, akik ezt
az igazgatót a modern technokrata típusával azonosítják. A technokratára
éppenhogy nem jellemző ez a máról holnapra
való improvizálás.) Mózes harcában
az
igazgatóval tulajdonképpen kétféle munkamorál ütközik össze. Az igazgató feladata, semmi kétség, bonyolultabb, mint
Mózesé, de feladata mögött sokkal jobban elmarad, mint Mózes a magáé mögött.

Mózes számára szent törvény a minőség,
a jó munka, amelynek biztosítását a maga szűkebb körében mindenképpen megköveteli.
Az igazgatónak nincsenek ilyen rendíthetetlen elvei, ő a pillanatnyi "amit lehet"
embere. Meglehet, hogy azzal vigasztalja
magát: csak a körülmények miatt ilyen?
Hogy idővel ő is eljut maid - a maga
feladatköréri belül - a Mózes-félék rendíthetetlen moráljához, csupán idő kell,
hogy annak feltételei létrejöjjenek? Csakhogy vaskos logikai hiba van minden ilyen
koncepcióban; a vezető ereje (a mi viszonyaink között) a Mózesek erejében
gyökeredzik; ha ezt a tÍJpUiSÚ
munkást képtelen megérteni, ha elidegeníti magától, ha
újra meg újra cserben hagyja, akkor előbbutóbb csupa Kárász-féle karrrerista fogja
körül venni, olyan emberek, akiknek az az
állapot, amit az igazgató csak kényszerű
átmenetnek érez, természetes lételemük,
olyan elemek, akik az objektív helyzet
korlátait nem azért képesek - ideig-óráig
- tudomásul venni, mert tudják, az 'erőgyűjtéshez szükség van még időre, hanem
azért, mert szubjektíve korlátoltak, és ezt
a maguk korlátoltságát, önzését, opportunizmusát még tovább is terjesztik, még
erősítik is.
Tévedés ne legyen: Mózes rendíthetetlensége a munkamorál dolgában korántsem
valami merevség vagyaszkétizmus.
Ellenkezőleg, a maga világának hagyományos
normái szerint inkább hajlékonynak lehetne nevezni: gondolok elsősorban magatartására az üzemi szarka esetében. Mózes megérzi; nem aljas szándék, nem nyerészkedés vitte rá a tolvajlásra ezt a megzavarodott, önmagával és a világgal meghasonlott embert, aki értelmetlenül
lop.
Ebből ered javaslata, hogya megtévedtet
ne a hatóságoknak adják át, amelyek aligha fogják felismerni az eset különlegességét, hanem lopassák vissza vele a gyárból eltulajdonított tárgyakat. Hasonló módon tanúsítja Mózes gyakorlatias emberközelségét, ahogy kerüli az ellentétek
élezését az "ágyúgyártás" dolgában, mert
felismeri : ezt a fusizást a helyzet szüli,
a műhely belső állapota: ha lenne munka,
nem züllenének ide .az emberek, a meg-

oldast tehá telsősol'banerre
felé kell keresni, munkát kell szerezni, sőt kitalálni
- addig, amíg újra adódik.
Mózes nem az az absztrakt munkáshős,
aki pillanatok alatt varázslatos eredményeket produkál; még a "durchmarsch"
idején sem, amikor egyetlen éjszaka alatt
egymaga hoz rendbe
egy gépet. Az
sem olyan átütően hat, ahogy az ilyen
példamutatás kisugárzását valamikor ábrázolták. (Csak jóval később érződik majd
reakciója.) 'Nem, Mózestől mi sem áll távolabb, mint a demonstratív hősi cselekedetek; a tekintély, amelyet végül is élvezni fog, nem egyes akciók során jön létre,
hanem annak a szívósságnak, arinak a
módszerességnek
a gyümölcse, amellyel
esetről esetre, napról napra megpróbálja
megoldani az éppen soron következő feladatot. Ami a legszembetűnőbben megkülönbözteti az igazgatótól, a többi gyári vezetőtől, az nem az, hogy nem ismer komprornisszumokat, hogy nem tud kitérni
vagy várni, hanem az, hogy kézben tartja
a dolgokat, hogy nem tolja félre a meg
nem oldott problémákat. Igy gondolkodik:
ha a távolabbi célt most nem sikerűlt elérni, keresni kell a közelebbit, amely a
megvalósitha tó lehetőségek köré be esik.

Hogy-hogy mégis elbukik? Pontosabban :
hogy-hogy csak egy mégissel győz? A
film legdrámaibb jelenetében, a prémiumosztásnál tűnik ki leginkább, hogy voltaképpen mi Mózes tragédiája.
Addig,
úgy-ahogy maga mögött tudhatta munkatársai t, áldozatkészséget, tisztességességét
elismerték; érezték, hogy értük teszi, amit
tesz; olyan értelemben elfogadták, mint
vezetőt is, hogy .beosztotta, szervezte a
munkát, utasításokat adott és kifelé védte
a kőzős érdekeket. Ám a prémiumosztás
más, érzékenyebb síkokat érint - itt minősíteni kell az embereket, differenciálni
őket teljesítrnériyük és igyekezetük szerint, ebben a minőségben a vezető beavatkozik a kollektíva legintimebb
viszonylataiba is, hiszen az egyén csak a
többiekkel való összevetésben mérheti a
helyét, a megbecsülését. Ez az a pont,
amelyen a brigád végzetesen összekülön21

Igen ám, csakhogy valójában
így van-e?
bözík Mózessel, innen származik az az e1Ha szabad - mű:fajilag ez bizonyára nem
lentét,
amelyet
a gyári vezetők
később
engedhető
meg erre akimondottan
ki tudnak használni vele szemben. Mi derül ki a prérniurnosztásnál,
miért kerekeepikus filmre a hagyományos
dráma és a
tragédia
szabályait
alkalmazni,
akkor ki
dik felül az egyenlősdi,
miért nem tudja
lehetne mutatni:
Mózes tragédiájából
sem
Mózes elfogadtatni
álláspontját
a többiekhiányzik
a hős vétsége.
S ez ebben az
kel? Ei derries erre a jelenetre
jól odafiesetben az, hogy túlbecsüli
a maga elszigyelni, mert a filmen túl is érvényes
tageteltségét,
hogy nem látja előre, ami ebnulságokkal
szolgálhat.
ben a filmben nem happy-end,
mint ahogy
A prémiumosztásnál
nemcsak, sőt, nem
némely
néző
képzeli,
hanem
törvényszerű:'
is elsősorban
Mózes vezetői
tekintélye
fog vállalni
vele.
inog meg, ez az osztás a szemünk előtt a a brigád szolídaritást
Dehogyis csodás véletlen ez, dehogyis viszbrigádkollektíva
válságává
is válik. .Irigysza térés a valamikori
deus ex machinaségek, Iéltékenységek,
eddig ki nem monill egoldásokhoz:
a Jelenidő bátorsága
az,
dott, de belül már megfogalmazott
ítélehogy meg rneri mutatni,
és meg is tudja
tek törnek
fel, a munkások
egymásnak
mennek. " Tulajdonképpen
még szere n- indokoini : a Mózesek végül is nincsenek
egyedül;
az olyan munkásvezetők,
mint
esés f'oi dulatnak
mondható,
hogya
legő, akik úgy tudnak küzdeni, annyi megéridősebb és legtapasztaltabb
közöttük,
aki
téssel és annyi szívóssággal
a megtévedt
egyébként
a legnagyobb
összeget
kapta
tolvaj
j
al,
a
f'usizókkal,
az
alkoholistákkal,
volna, azt kezdeményezi:
dobják össze a
a vezetők opportunizmusával,
ahogy ő tud,
pénzt és. osszák el egyenlően. Nyilvánvaló,
akik
olyan
szerényerr
tudnak
nagy példát
hogy erre a lépésre az a szándék ösztönözmutatni,
hogy
nem
önmagukra
mutatnak
te: gyorsan véget vetni a további "kibo(és
gondolnak)
nem
maradhatnak
egyerulásoknak",
mert
ha ez a veszekedés
dül
nem
maradhatnak
hatás
nélkül
a
töbfolytatódik,
lehetetlenné
válik a további
biekre.
Ha
azt
az
elvhűséget,
amelyet
a
együttélés,
felbomlik
minden egység. Más
munkában
tanúsít,
azt
a
megértést
és
köszóval : az egyenlő elosztással
takarják
el
vetkezetességet,
amellyel a megreked t tára kollektíva
egyenetlemégeit,
rendezetlen
sain
segít,
át
tudja
vinni a kollektíva
épíemberi
víszonylatait,
ki nem
tisztázott
tésébe.
az
emberi
kapcsolatok
rendezésébe,
kapcsolatait,
elkent vagy tréfával
kamufvolna a
lált ellentéteit.
Mózes körül így zárul be talán előbb is megtörténhetett
fordulat.
a kör. Őt nyomorgatják
a vezetők
a maN eki és a hozzá hasonlóknak
persze nem
guk meg nem oldott problémái
miatt, de
ezt teszik más. szinten,
más okokból
a azt mondja ez a befejezés: csak rajta, rajta,
él
milliók majd
követik
a ti lobogótomunkásai a műhelyben
is.
ka t. Lakonikusan
csupán
annyit
jegyez
És miért éppen őt? Talán azért, mcit
meg: ha te elérkeztél
oda, hogy nagyra
a munkamegosztás
miatt középen helyezaz igazságos
ügyet, eljutnak
oda
kedik el? Mert mint
maga mondja,
őt tartsd
mások is, elsősorban
munkástársaid.
Hogy
rángatják
fentről is, lentről is? Nem a munerre jobban
ösztönzött
volna a film, ha
kaköri szint itt a lényeg. Azért csapódik
csak Mózes összeomlását
mutatja
meg, és
le éppen nála minden
visszaszorított
innem azt is, hogya
munkások tudatára ébdulat,
minden
meg nem oldott
kérdés,
rednek
a felemás
méltatlan
magatartásmert ő, aki elveket képvisel,
mintegy kinak, amit Mózes leváltásával
kapcsolatban
hívja maga ellen mindazt,
ami elmarad
tanúsítottak,
és hogy rászánják
magukat
az elvek től, ami elvtelen,
ami kisszerű,
a cselekvésre?
De hiszen éppen arról van
ami szűk érdekeket
fejez ki. Hogy azok
szó, amiről már a legelején
szólottunk:· a
részéről is ezt kell tapasztalni,
akik hmJ elenidő sajátos tendenciája
nem az, hogy
zá a legközelebb
állnak, az persze külöa szubjektív
erőket csak úgy nagy általánösen
fájdalmas,
de a legfájdalmasabb,
nosságban
ösztönzi - egy absztrakt
"bízhogy azt kell éreznie,egyedül
van, hogy
va-bízzál"-lal
fizetve ki a jövő vígaszára
magára marad elveivel.
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szornjazókat -, hanem hogy érzékelteti:
a Mózesek tömegében a változtatáshoz
szükséges energia jelentős része megvan.
A munkások megmozdulása Mózes és ezzel együtt a becsületes munka mellett
mindazoknak a kr itikája, akik úgy gondolkodnak, mintha kiállni képes, tisztességes és dolgos emberek csak ők lennének
és talán néhány kiválasztott. Megmutatni,
hogya társadalom túlnyomó többségét alkotó emberek szubjektív jószándékait hogyan bénítja az a hamis tudat, hogy egyedül vannak - ez a Jelenidő "happy-endjének" értelme; egyszóval nem pozitív illúziókeltés, hanem egy nagyon elterjedt
negatív illúzió rombolása.
Nincs igazuk azoknak sem, akik pszichológiailag előkészítetlennek
tartják
a
fordulatot. Gondoljunk csak az olyan nagyon jellemző pártirodai jelenetre: a párttitkár egy döntést védelmez, amelyet tessék-lássék elfogadtattak
a munkásokkal.
Viszont annyira már normakká váltak a
demokratikus játékszabályok, hogy Mózes
kérését: szembesítsek szaktársaival, nem
lehet visszautasítani.
Erre azonban
a
munkások nincsenek felkészülve; a szembesítésnél senki sem mer a szemébe nézni;
mindnyájuk 'előtt nyilvánvaló, hogy mélta tlan helyzetbe kerültek - a saját opportunizmusuk miatt. Ezt a kényelmetlenkínos szituációt teszi aztán érzelmileg
is elviselhetetlenné
az az ügybuzgalom,
amellyel az utód, Kárász betelepszik Mózes helyére, és az a jelenet, amelyben
Mózes a szemüvegé t keresi: a leváltás
okozta belső zűrzavart ennél plasztikusabban nem is lehetett volna érzékeltetni. Ha
a munkások itt csak egyszerűen megsajnálják Mózest mint haverukat, mint kollegájukat, akkor érzelgős lenne a fordula t: valój ában arról van szó, hogy szégyenüket ismerték fel, visszamenőleg az éjszakai durchrnarschtól a prémiumosztáson
keresztül egészen a leváltásig.

Igy kerülünk vissza a hitelesség kérdéséhez : Bacsónak, úgy érzem, legfőbb ambíciója nem az volt, hogy hítelessé tegye
azoknak az objektív nehézségeknek az ábrázolását, amelyekkel szembetaláljuk ma24

gunkat; a mai magyar filmben, legyünk
őszinték, ez már nem kunszt; már-már
nincs olyan halmozása a negatívumoknak
vagy a rosszérzéseknek. amely nem vált
volna
közhellyé. Bacsó nyilvánvalóan
ezekkel a hol demagogikus, hol rezignált
túlzásokkal száll szembe: az ezekkel való
vitában keresi bizonyítékainak hitelét.
Hogyan?
Külön
elemzést érdemelne
a módszer, hisz annak nemcsak technikai
oldala van, hanem stílusbeli. E hosszúra
nyúló fejtegetésben is, ha csak röviden;
de utalni kell egy-két jellemző vonására.
A Jelenidő stílusa merő paradoxon: egy
fikció alapján készült, azzal az igénnyel,
hogy dokumentáris filmet lássunk benne,
Figurái, beleértve a rendkívül szerencsés
kézzel kiválasztott, rendkívül rokonszenves
és természetes főszereplő t (Simon Agoston),
nagy többségükben laikusok, nem "SZ'2replők", akik "játszanak",
hanem munkások, akik elvállalták. hogy egy nyilván
nagyon lazán szerkesztett cselekmény keretében önmagukat adják a kamera előtt.
Furcsa mód: fikciónak és dokumtntumnak
ez a keveréke hitelesebbé teszi a közreműkődő munkások megnyilatkozásait, mint
amennyire erre egy tiszta dokumentumfilmben, egy ,filmriportban képesek, hiszen azon a munkás interjúalany, 'egy számára szokatlan, tőle idegen szituációban
nyilvánul meg.
Persze csak az tette ezt lehetővé, hogy
az alkotok egy olyan szüzsét választottak,
amelyben a munkások a történeten belül
is magukról, a maguk problémáiról beszélhettek - majdnem egy az egyben,
az adott kerethez csak minimálisan igazodva. Az eredmény mindenesetre ezt tanúsítja: ezek a munkások sokkal inkább
önmagukkal azonosak, mint azok, akiket
a híradókból vagy szociográfikus tévé-riportázsokból ismerünk. Ez az egymásbaöltése a két szférának igazán j ól sikerült: a nézőnek egy pillanatig sincs az
az érzése, hogy műkedvelők játékát figyeli, ugyanakkor nincs nyoma a munkásábrázolás jól ismert rutinfogásainak, minden mozdulat "valós", minden hang "igazi". A szereplők ily módon nemcsak hitelesen tükrözik a sztorit, hanem a film
sztoriját-mondanivalóját
is hitelesítik: ha

az nem lett volna adekvát saját élettapasztalatukkal, nem tudták volna ígyelőadni.
A maga nemében alighanem egyedülálló
"bizonyítási" eljárás ez. Nem mintha hasonlót nem 'ismerne a színház vagy a film
gyakorlata; minden drámai vagy forgatókönyvi szöveg a színészi játék mérlegén
mére tik meg először, ott derül ki, mi a
mondhatatlan, mi az eljátszhatatlan ; csakhogya színész, éppen mert színész, képes
a képzelet szülte gondolatot is eljátszani,
képes olyan régiókat felidézni, amelyek
mélyebben fekszenek, mint a köznapi való,
annak a körnek a rádiusza, amelyben az
ő "ellenőrzése"
érvényesül,
sokkalta nagyobb, mint egy improvizáló
munkásé,
ergo kontrollja nem lehet olyan szeros.
Bacsó, igaz, nemcsak munkásokat
foglalkozta tott; néhány
szerepet
színészek
játszanak, de olyan tökéletesen simulnak
az együttesbe, hogy csak a főcímről lehet
megállapítani,
hogy ki a színész. Annál
inkább, mert a rendezőnek
volt gondja
arra is, Ihogy a magyarországi
közönség
előtt nem ismert, romániai magyar színészeket válogasson. Erre is volt jó oka, hiszen egy vagy két jól ismert színész arc
megjelenése a laikusok között, megzavarta
volna a néző impressziójának
egységét.
Bacsó Jelenidő-nek nevezte el művét,
ebben is manifesztálódik
a szociológus látásmód, hisz a szociológia felméréseiben
mindig az adott időpont állapotait rögzíti. De tulajdonképpen
több okkal lehetett
volna filmbeli elődeit jelenidőnek nevezni,
azoknak érvénye jobban kötődött a pillanatnyi helyzethez. Ez a film alighanem
annak a korszaknak a problematikajába
vezet .át, amelyben
a feladat konkrétabban, mint eddig -az
új szecialista
közösségak megteremtése lesz, a szocialista
kollektív szellem és az együttélés új - és
bizonyára nagyon sokféle - formáinak kialakítása. Ennek a szakasznak új módon
kell majd megközelíteni
az egyén és a
közösség viszonyát.
Nem azon a paternális módon, ahogy vaIamikor csináltuk, amikor azt képzeltük : a
közösségi 'szellem egy mindenki fölé emelkedő vezető bírálJhatatlan bölcsességében
személyesedik meg, mondjuk egy párttitkáréban, aki az abszolút morál magaslata-

ról igazgatja a semmirekellő egyéneket. De
persze nem is az ezzel szögesen ellentétes
szemlelet alapján, amely az egyént
úgy
idealizálta, hogyalszektás
korlátozás elleni tiltakozását
azonosította a szabadság
szocialista értelmezésével,
ami ugyancsak
nem bizonyult igaznak. Azóta megkezd tük
ezeknek a viszonylatoknak
differenciált
kezelését, szabályozását;
rájöttünk
arra,
hogya
szecialista tudat szélesebb kiterjesztésében csak úgy tudunk előbbre jutni, ha az érdekviszonyok elősegítik és nem
keresztezik a ,gondolkodásbeli, magatartásbeli fejlődést. De itt sem lehet megállni,
ez sem megy végbe automatikusan.
Az
egyéni
érdekeltségből
vezet út a csoport- és a társadalmi érdekhez, de vezet
út máshová is: az az egyén, aki csak legközvetlenebb anyagi érdekeiből
indul ki,
alig egy-két lépés után megreked, sőt viszszafordul az úton, ha nem tudunk rá más
módon is hatni: felvilágosítással,
eszmékkel, neveléssel, példával. Mindennek leghatékonyabb
kerete, éppen a nagy tömegek esetében, akikről elsősorban szó van,
a munkahelyi
kollektíva,
annak emberi
közvetlensége ; ez az a sej tj e a szocializmusnak,amelyben
megvan a a lehetőség
arra, hogy az egyénre, rnint egyén hassunk, ismerve sajátosságait,
korlátait
és
képességeit. És ez korántsem csak a munkateljesítmény
anyagi jutalmazásának
differenciálását
jelenti, hanem az emberek
mindenféle
egyéb tulajdonságaival,
s a
köztük való kapcsolatokkal
való foglalkozást. Ez is egyik tanulsága a prémiumosztási jelenetnek: hiába döntött Mózes igazságosan, legjobb lelkiismerete
.szerint, a
legobjektívebben,
amíg nem mozdulnak
előre a brigádon belül a szubjektív viszonyok, még az anyagi jutalmazás sem éri
el célját. Intimebb, bensőségesebb, személyesebb módszerre van szükség a kollektívaépitésben,
közelebb kell jutni az embereknek egymáshoz is, a vezetőkhöz is.
Nem kívánunk rosszat, ha azt kívánjuk
magunknak, hogy a magyar film abban a
szellemben, azzal az igénnyel kövesse nyomon ezeknek a folyamatoknak
az alakulását, ahogy a Jelenidő előbbre vitte kutatásukat, feltárásukat.
Rényi Péter
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Mózes Imre élete - megmásíthatatlanul
- két ponthoz rögzített: az egyik, a számára fontosabb, az önbecsülést és önnön
értékét megteremtő - a gyár. A másik a
család. Ez a bázisa, a kiindulópontja,
de
csupán önmaga fizikai újratermeléset
és
életének fiában való meghosszabbítását
biztosítja, emberi önmegvalósulásához
nem
járul hozzá. Mózes értékrendje egyértelmü, és - amíg él, amíg ember - megmásí tha ta tlan. Számára elképzelhetetlen,
hogyacsaládjáért
dolgozzék, hogya rnunka molívuma és értelme az érte kapott
anyagi ellenszolgáltatás legyen. A munka
értelme - a jó munka maga; enélkül nincsen ember. Az ember annyit ér, amennyit

2'

és ahogyan dolgozik - az utóbbi talán
még fontosabb mozzanat. Ennek nem mond
ellent az sem, hogy maga is megköveteli
il jó munkáért
az anyagi 'ellenszolgáltatást
is. Hiszen Mózes Imre tudja, hogya bérmunka világában nincs más mérték: hogy
más legyen a mérték, pontosabban. hogy
ne legyen többé szükség semmiféle mértékre - hogy a munka, az alkotó tevékenység az ember számára cél és ne eszköz legyen -, ahhoz egy más világra van
szükség. Persze az utóbbi mozzanat inkább
csak érzékeibenvan
jelen, egyre inkább
felderengő sej téskén t.
Mózes első - benne tudatosult - megaláztatása után is még azt hiszi, hogy az

új világ minden feltétele, fermája már kialakult, s ezt csak meg kell tölteni tartalommal.
Megvalósulása
már
csak
az
egyéneken
múlik, ő éppúgy hozzájárulhat
ehhez, mint bárki más. Ha ehhez még hatalmat is kap: annál jobb, nagyobb
mozgásteret
nyer egy olyan közösség megtererntéséhez,
melyben az alapvető érték az öncéllá vált munka lehetővé válik.
Ezért - de csakis ezért - túlteszi magát
még az őt ért sérelmen
is, amelyik
azon
a ponton érte, ahol őt igazi sérelem egyáltalában
ér'heti :
munkája
megítélésében.
Mózes e hi te sok vonatkozásban
"téves".
De e téves. hitében rejlik figuráiának
legfőbb vonzóereje.
Mert miben hisz Mózes
végül is? Abban, hogy a közösség ereje
az egyedüli
erő, amelyik
a világban
emberi értékeket
t'2remthet.
A legszebb
hit
akkor is, ha nemcsak sok naivi tással, hanem az adott viszonyok
közott sok esetben mások alapvető
problémáinak
megnerner-tésével
is párosul.
Mózes - értékrendjében
a munkában,
az alkotó tevékenységben
rejlő önmegvalósulás
lehetőségét Iölébe helyezi minden, ezen a tevékenységen
kívül
elhelyezkedő
emberi
kapcsolatnak.
É:, ebben
rejlik
Mózes Imre életének
egész ellentrnoridásossága.
Mert ebben az
értékrendben
nagyfokú
embertelenség,
a
munkásember
önzése rejlik. Az emberen
- ha tetszik a férfin - s nem a munkáson van a hangsúly.
(A munkáson
it t és
most csak annyiban, amennyiben
Bacsó érdemének tartom,
hogy a problémát,
melyet korunk művészete
nemegyszer,
ezerszer felvetett
az "alkotó"
ember, az értelmiségi életben,
észrevette
a munkáséletben is. Bebizonyítván:
a probléma
nem a
"szellem
arisztokráci á ián ak"
kizárólagos
sajátja.) A férfiember
őnzé-.z : még észrevenni is csak nagynéha
hajlandó
azt a
sivár asszonyi sorsot, amelyik a csak munkájának
vagy akár munká sko llektívájának élő ember életének
másik szükseges - oldala. Anyja már "ki:,zolgált".
Becsületes
munkásernberekké
nevelte
fiait.
Mit akar még az élettől, mi '2Z a bohóekedás az "értéktelen",
részeges Somogyi bácsi oldalán? S tudja ő is - de tudomásul is

veszi -,
hogy ugyanez
a sors vár ifjabb
Mózesnére,
sőt, lányára
is, aki majd csak
eltisztviselősködik
addig, míg férjhez
nem
megy, betöltvén ezzel asszonyi "hivatását".
Hogy neki is valóságos
problémái
lehetnek? - Aki Iontos a családban,
az a fiú:
őt jó munkássá .kell nevelnie. Benne - de
csak benne - Mózes Imre él tovább.
Bizonyos
értelemben
mégis. azonosulni
lehet Mózes Imrével, tudomásul
véve benne a jelenidőnek
is megmaradt
múlt korlátozottságát.
Ha valóban választásról
lenne szó, akkor Mózes választása
nem lenne
az elvben egyedül
lehetséges
pozitív választás. Ha valamiről
le kell mondani
két alapvető,
a két legalapvetőbb
érték
közül -, akkor sok minden szól amellett,
hogy valaki az alkotásban,
az alkotó tevékenységben
történő
önmagvalósulásról
mondjon
le tartalmas emberi kapcsolatai
javára, melyek - bizonyos esetekben
nem
kevésbé - lehetnek
az emberi önmegvalósulás
hordozói.
Mózes
Imre
számára
azoriban ez a választás,
e választás lehető::ége nem adatott
meg. Az ő rnérlegének
másik serpenyőjében
mint a munkán
kivüli
emberi
kapcsolatok
lehetősége
egy olyan
családi
élet
áll, ami
nern
lehet az önmegvalósítás
terrénuma.
Ha
Mózes ezt választja, nem két érték között
választ,
hanem
·egy nem-értéket
választ
az érték
elenében.
Választása
amely
az igazán emberi
értékek
szernpontjából,
mint rnondottuk,
nem is választás - mégis
a férfi emberi önzése.
Ez az önzés, ez a tulajdonképpen
kikerülhetetlen
ember telenség
a legtöbb
esetben inkább csak közöny egyben a
Mózes Imrék legnagyobb
naivitása
is. A
közöny a kelleténél
nem nagyobb, mer t az
alkotó élettől elválasztott
sivár magánélet
korlátait
áttörni
nem
lehet.
De csak
éppúgy nem, so azzal összefüggésben
nem,
ahogy eleve kudarcra
ítélt Mózes Imre tötekvése
az igazi munkáskollektíva
megteremtésére
is. Már amit elér, az is "több
a lehetségesnél.
A két élet összefügg egymással, egymást egészíti ki.
Azt mondottam,
Mózes Imre hatalmat
kapott
arra,
amit megteremteni
kívánt,
az igazi munkásko llektíva
kialakításához.
Valóban hatalmat
kapott, csakhogy ő ezzel
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nem hatalomként kívánt élni. Egy közösség vezetőjévé
kíván lenni. Első lenni az
egyenlők között, vagy ha tetszik, éppen
az egyenlőtlenek között: emberek között,
akik egyenlők vagy nem egyenlők attól
függően, hogy egyenlő vagy nem egyenlő,
amit alkottak - ez Mózes törekvése. Az
a meggyőződése,
hogy e törekvése által
azt is jobban szolgálja, aminek elérésére
hatalmat kapott. De Mózes nem számol az
ellenerőkkel, csak a saját - igaz magasrendű - szempontjai léteznek a maga számára, s nem 'Vesz tudomást a világról,
amelyben él. Nem számol azzal, .hogy a
csoport, amelyet keze alá kapott, a kialakítandó
közösséget
alkotó
egyének,
nemcsak e csoport világának élnek - s
nem élhetnek csak abban -, hanem a
világban, s nem számol azzal sem, hogy
maga ez a csoport min t csoport része egy
nagy komplexusnak, az üzemnek, melynek
belső törvényei nem az "egyesült termelők - eljövendő - közösségének" törvényei; hogy az üzemet nem az egyéni kollektíva, hanem 'egy hatalmi apparátus
igazgatja.
Bacsó nem azt a kérdést 'Veti fel, hogy
az adott világban annak van-e "igaza",
aki tudomásul veszi, hogy egy ilyen közösség, maga a törekvés a közösség kialakítására, eleve kudarcra van ítél ve, vagy annak, aki konok-naivan nem hajlandó ezt tudomásul venni (hisz lássuk be, ennek az
utóbbi magatartásnak is megvannak a veszélyei, és nemcsak arra nézve, aki a törekvést képviseli). Nem veti fel azt a kérdést sem, hogy vajon az ilyen típusú,
munkahelyi közösségeknek kell-e egy eljövendő közösségi társadalom alapsejtjeit
alkotniok; mint ahogy - ezzel összefüggésben - azt sem, hogy vajon minden
munka válhat-e az önmegvalósulás terepévé. S megmutatja bár az ilyen típusú
közösség korlátozottságát
is, de e vonások ábrázolása nem e közösség elnézővállveregető kritikáját jelenti. Inkább annak kimondását, hogy a közösség mindenképpen - még így is - érték. Ebből
azonban nem következik, hogy minden
körűlmények között választható
is. Csak
annyi, hogy mindenképpen
választandó.
Választandó akkor is, ha a cigányzenével
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szemben a dalestet választó kollektív közösségi tudat hazugnak bizonyul, választandó akkor is, ha a közösség "játékszabályai" nem 'engedik meg, hogya
spicli t
ártalmatlanná tegyék, ha a közösség mint
közösség léte szükségképpen teszi sok vonatkozásban nehezebbé tagjainak, az őt alkotó egyének él-etét, minthogy létével hívja ki a hatalom ellenőrzését. Az utóbbi
mozzanatnál álljunk meg egy pillanatra.
Szemanek, ~ hatalom megtestesülése,
nem szörnyeteg. Lehetne jobb is, lehetne
rosszabb is, de alapjában véve azt teszi,
amit tennie kell, vagy l-egalábbis amit tennie lehet. Egyszemélyi felelős vezető, aki
nem tűnheti, hogy utasításait - legyenek
azok jók vagy rosszak, emberségesek vagy
embertelenek - bárki megszegje. És éppen mint ilyen szükségképpen kerül szembe nemcsak Mózes Imrével, a maga munkájára
büszke, öntudatos munkásernberrel
mint egyénnel -ezt
a konfliktust még
elsimíthatja -, hanem egy munkás kollektivával. A hatalmi struktura és a közösségi berendezkedés keresztben állnak
egymással. Ahol hatalom van, ott alávetettség is van, az uralmi és alávetettségi
viszonyok viszont elfogadhatatlanok
bármely közösségen belül. Az egésznek a
struktúrájacsak
Kárász vezetési stílusával fér össze, s ezért a hatalomnak - még
akkor is, ha Mózest nagyra becsüli, Kárászt
pedig végtelenűl megveti - Kárászt kell
választania.
S éppen ezért nemcsak Bacsó nem vetette
fel, de nem is lehet felvetni a "kinek van
igaza" kérdést. Amíg magánélet és köz§let, magánember és közéleti ember egysége létre nem jön, minden választás szükségképpen rossz. Rossz mozzanatot tartalmaz még az a választás is, amelyik végső soron ennek az egységnek a meg teremtése felé mutat ; különösen, ha - mint
ez Mózes 'esetében történik - az így választó egyén maga is - az újra való törekvésben is -- foglya a réginek. Mózesnek van-e igaza, aki a lehetetlenre vállalkozik, közösséget akar teremteni a nemközösségí struktúrán belülarról sem véve tudomást, hogy 'ezek az emberek nem
választották egymást; hogy nem mindegyikük számára jelent (és jelenthet) valóban

önmegvalósulást az a munka, melyet végezniökkell (és ez még csak nem is feltétlenül
hiba); hogy talán távolról sem mindegyikük tudja az ő közönyével
nézni a munkásasszony-sorsot a családjában; hogy azoknak akar nyújtani családi házat és más
egyebet az emberi élet pótlékaként (de ne
legyünk ilyen fennköl tek: néha egész egyszerűen csak nyomasztó gondoktól nem
terhes életet) - vagy azoknak van igazuk,

akik egy reménytelenül "hősies" kísérlet
helyett a maguk és szet-etteik
"boldogságát" akarják?
A kisszerű
beteljesülés
ünnepén, az esküvői ebéden maga Mózes is felveti a kérdést, hogy talán mégis
"azoknak". De ezzel a felismeréssel" ő
nem tud tovább élni. Arra pedig képtelen, hogy a fenti vagy-vegy-on
túllépjen. Ehhez Mózes Imre túlságosan foglya
a múltnak.
Vajda Mihály

JELENID6
(magyar 1971.)
R: Bacsó Péter; 1: Bacsó P. és Zimre Péter;
O: Zsombo.yaí
János; Z: Vukán György; Sz:
Simon Agoston, Bódis Irén, Borsóhalmi József,
Koszta Gabriella, Sárközi Zoltán, Szabó Lajos.
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elszóTd a fölösleget,
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igazság."
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Már azt hi ttük, hogya
huszadik
század
második felének
Lear király-a egyedül és
kzárólag
Peter Brooké.
Csodáltuk
ezt az
előadást,
és. ösztönösen
tiltakoztunk
ellene. Döbbenten
figy.eltük,
hogy a szétkorhadó-pusztuló
világ, amely kétséget
kizáróan a mi világunkat,
a magát önnön lélében fenyegető
huszadik
századi emberiséget jelentette,
miként őrli fel a Learhez
hasonló vad és zabolátlan
óriásokat
is. Filológusi türelemmel
vallattuk
a szövegáthelyezéseket.
hogy kimutassuk
a rendező
hűtlenségét
Shakespeare-hez,
hiába.Próbáltuk megfogalmazni
világnézeti
ellen vetéseinket,
de az előadás szuggesztiója
erősebb volt. A Lear-fölújítások
tíz évig Brook
bűvöletében
születtek
Európa-szerte.
Egészen addig, amíg Grigorij
Kozincev
meg
nem rendezte
a maga Lear-jét.
Ugyanaz a kegyetl-en ül józan, illúziótlan
szemlelet.
Semmi hamis megrendülés,
enyhítő érzelmesség,
föloldó líra. A fogalmazás tisztasága
és pontossága
itt is, ott is.
Brooknál
a brechti
tiszta, egyenletes
megvilágítás,
Kozincevnél az egymásba
mo-
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sódó szürkék árnyalatai.
A tragédia
mindkettőjüknél
megbocsátás
és föloldozás
nélkül zajlik le. Letagadhatatlanul kortársak,
ugyanazon
a nyelven
beszélnek.
És mégis. mennyire
különböznek.
Brook
arról beszél, hogy az emberi lényeg annyi,
arnennyi
a "királyból"
marad,
ha végigjárta a szenvedések
és tor túrák golgotáját:
megcsonkított,
lelki
és testi
nyomorék,
vinnyogó
parány.
Kozincev
ezt mondja:
él
szenvedés,
a mások nyomorult
sorsának
vállalása
emeli föl emberré
a "királyt".
Scofield Lear-je a korlátlan
emberi önrendelkezés
paroxizmusában
gőgösen
kihívja
a sorsot, hogy a végén meztelenül
és tehetetlenül,
ahogyan
a világra jött - megadja magát.
Jarvet
Lear-je
(aggkori
szenilitásból
? action gratuite-szerűen
7 a "mire mentek
nélkülem"
csúfondáros
fintorával 7) lemond
mindenér ől, hogy kisemmizettként
hasonlóvá
válva a többi kisemmizetthez, átélje és megértse a szenvedést,
amely királyként
nem ért föl hozzá.
Brook színpada
üres a dráma végén. A
világ széthullott,
a nulla pontnál vagyunk,
min t a kezdet kezdetén.
Kozincevnél
elviszik a halottakat,
s ott maradnak
az
élők: a rongyos. és éhes tömeg a királyok
harcában
porrá
égett viskók
előtt. És a
füstölgő, üszkös romok között elkezdik újjáépíteni
a rájuk omlott világot.

A Szovjetunióban az Othello után a Lear
királya
legnépszerűbb Shakespeare-dráma. 1936-ben a Zsidó Színház híres előadásában Mihoelsz játszotta a címszerepet.
Dover Wilson szerint a Lear király valódi
nagyságát az angol rendezőket megelőzve
lVIihoelsz mutatta föl újra, és ezzel egycsapásra szétzúzta Charles Lamb száz éves
átkát, amely eljátszhatatlannak
ítélte a
drámát.
A Zsidó Színház előadásának diadalútját a háború nem tudta megállítani:
amikor a németek közeledtek Moszkvához,
a színház Tasken tbe költözött, és ott játszott tovább. A Lear királya háború után
is sokáig a színház műsorán maradt.

Morozov színészfilozófusnak

nevezte Mi-

és részletesen
elmesélte alakítását.
Kozincev Lear-értelmezésének alapjait Mihoclsznél kell keresnünk. "Mi:hÜ'21:3z
felfogása szerint - írja Morozov - Lear a
játék elején teljesen elmélyed saját egyéni
nézeteiben, elmerül abban az illúziókkal
telt világban, amelyet ő maga alkotott.
Nem ismeri, s mi több, nem is akarja ismerni a valóság értelmét. Önmagát tekinti
a minden.ség központjának. Királyságának
fölosztását filozófiai
kísérletként
tervezi
meg. Be akarja bizonyítani környezetének,
hogy még hatalmától megfosztva is, még
királyi tartozékai nélkül is az marad, aki
eddig volt. Ám abban a pillanatban, amihoelszt,

kor a királyi köntö lehull vállairól lehull

2. hályog
a szeméről is. Először életében
ráeszmél az objektív valóság tudatára. Az
életről alkotott szubjektív
fölfogása öszszeomlik a feje fölött, és - Mihoelsz értelmezése szerint - a vihar ennek az öszszeomlásnak képletes hasonmása. Lear immár fölfogja a valóság értelmét, meglátja
annak kettős arcát, azaz nem csupáneltorzulását és durvaságát, hanern nagy szépségét is: Cordélia szeretete révén Lear életében először elsajátítja
az élet magasabb
értékeit."
Morozov Shakespeare-könyvében
maga
is Mihoelsz felfogását
gondolja tovább.
Kozincev értelmezésének
első megfogalmazását föllelhetjük
Morozovnál: "A királyból a bolond szavai szerint »szárn nélküli :hulla« lesz. Válláról lehull a királyi
palást, szeméről a hályog, s Lear először
életében
megpillantja
a leplezetlen
valóságot, amelyben a Reganok, Gonerilek
és Edmundok uralkodnak. Az »olürnposziLear a csupasz földre hull, királyi hatalmától megfosztva meglátja magában a szegény, beteg, tehetetlen,
megvetett
öregembert. .. Az éjszakai jelenet a pusztán
Lear teljes elesettségének a pillanata. Lear
ki van ta.szítva a társadalomból.
»A föl
nem szerelt ember nem több, mint ilyen
szegény, rneztelen, villás állat, mint te
vagy« - mondja a király. De 'ez a jelenet
egyben Lear legnagyobb győzelme. Kiszakitotta magát a társadalmi viszonyok rabbá tevő szővedékéből,
e viszonyok fölé
emelkedett, és át tudja értékelni a környező világot."
Kozincev
tehát
a szovjet
színpadok
Lear-elméletére
és Leer-gyakorlatéra
támaszkodik, s létrehozza belőlük a maga
korszakalkotóari
szuverén Lear-jét. Ko Ttársunk,
Shakespeare
cimű
könyvének
Lear-tanulmánya
elméleti eligazító a filmhez. Kozincev nem teoretikus
rendező,
több annál: gondolkodó. Brook is elméleti
munkára, Jan Kott tanulmányára
építette
Lear-jét (a kötetnek, amelyben megjelent,
szintén Kortársunk,
Stuucespeare volt a
címe). Kozincev a saját maga elméletírója.
A Lear király-ról szóló tanulmánya először 1941-ben jelent meg a Tyeatr című
folyóiratban.
A dráma rendezésére
való
felkészülése közben
írta. A megvalósul t

előadás (Leningrádi Nagy Színház,
1941)
saját bevallása szerint részben igazolta elméletét, résziben nem. Tovább dolgozott
a tanulmányon,
amely végleges formában
1962-ben jelent meg. A filmet I970-ben
fejezte be.
A tanulmányban
idézi Bjelinszkijt,
aki
egy helyen Hamletról
beszél, de amit
mond, sok más Shakespeare-hősre
is érvényes: "Egyelőre elégedett és boldog az
életével, mert a valóság még nem vált el
álmaitól . .. Ez az állapot a morális cse-'
csemőkor állapota, amely után összeomlásnak kell következnie. .. Az összeomlás
átmenet a csecsemőkori
öntudatlan
harmóniából és a lélek öntetszelgéséből
a
diszharmóniába
és harcba, amelyek elengedhetetlen feltételei a férfias és tudatos
harmóniába való átmenetnek."
Innen már Kozincev folytatja a gondolatot:
"Ugyanígy fejlődik Lear alakja is: kezdetben van a morális csecsemőkor, a lélek
öntetszelgése.
A történelmi
fejlődés törvényszerűségeként
a ihasonló, képzelt harmónia szétfoszlik a realitás
első támadására ...
A »kis világba- betör a vihar, megsemmisítve az illúziókat és szétoszlatva a képzelet j á tékait ...
A Lear király .....
ban a helyzetet még bonyolítja, hogy Lear nemcsak hogy most
ismeri meg a valóságot, de ebben a ráismerésben érti meg önmaga, saját kis világa lényegét is ...
Az öreg király !hosszú útra indul. Mindenkinek mondta, hogy király, de senki
sem hitte el; nevettek rajta, meg akarták
ölni, de ő panaszkodott, rimánkodott, megalázkodott. Aztán megértette: nem kell neki díszruha, úgysem veszi föl többet. Útja
végéhez ért. Nem mondta többé, hogy különb a többinél; meg kellett tudnia, hogy
ugyanolyan, mint bárki más - e$yszerűen
ember ...
Lear kezdte megismerni
mindazt, ami
számára korábban ismeretlen volt. A közelivel és egyszerű vel kezdte, ami jött,
aztán folytatta a távolabbival - feltárult
előtte az általánosabb, megértette az egyszerű és bonyolult kapcsolatát .. ,
Mindentől megfosztva,
fáradtságtól
és

kétségbeeséstől
elcsigázottan először érzékelte helyzetét ...
A boldogtalanság képeinek ezrei támadtak föl Lear előtt. Rongyosnak. éhezőnek,
kifosztottnak
tűnt előtte országa. Fáradtságtól elbukva, nélkülözesektől
elesigázva
haladtak előtte alattvalói. .. A valódi világ Ibetört az ember kis világába, betöltötte tudatának minden zugát ... Már elfeledte az apa elkeseredett
önimádatát és
a megsértett királyi büszkeséget.
A cselekmény most már az egész emberiség
családjábanColyik,
a történelem
végtelenségében ... "

Az első kockákon félig földbe taposott,
faragott kőtömb fekszik az út mellett: egy
ikon vonásait véljük rajta fölfedezni. Már
tudjuk, hogy Kozincev ugyanolyan
szabadon kezeli majd az időszámításunk
kezdete 'előtti hetedik század Britanniájában
játszódó kelta mondá t, mint Shakespeare.
Valarnikor a korai középkorban
kell elképz'elnünk a történetet:
a barbár életkörülmények es indulatok színhelyén
latin
nyelvű papi ceremóniával
köt házasságot
a szabad ég alatt Cordélia és Abban.
Az első embereik, akik megjelennek
a
filmen: lerongyolt, csontsovány nyomorékok. Gyalog, bóklászva, vánszorogva vagy
kordékon igyekeznek valamilyen ismeretlen
cél felé. Később majd egy ilyen csapathoz
csatlakozik "szegény Tamásként" a hontalan üldözötte vált Edgar is. Szegény Tamásokból. Bedlamból, a bolondokházából
elbocsátott (s oda éhségtől-szenvedéstől
félőrülten
került) koldusokból álló menet
halad a királyi döntés színhelyére. Vezérmotívumként
vonulnak
végig a filmen.
Gloster kastélya előtt egy kolduló szegény
Tamás hangját Ihalljuk, éppen akkor, amikor Edmund kitaszít ja Edgart a számkivetésbe. A vihar előtt a kunyhóban megbúvó
szerencsétlenekben
Lear már fölfedezi az
emberiségnek azt a részét, amelyre eddig
"kevés gondja volt".
De most még a birodalom fölosztásánál
tartunk. J arvet első megjelenése valóban
a Bjelinszkij
jellemezte
morális csecsemőt mintázza: kétségkívül van benne valami infantilis. Barázdált arca gyerekarc,
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élenken csillogó szemében nemcsak extatikus láz tükröződik, hanem a gyermeki
lélekkel élők örök nyugtalansága,
kíváncsisága és navsága is. Ártatlan ez a Lear,
és ártatlanságában
elbizakodott. Látni rajta, hogy védtelen, mert sohasem hagyta el
erődítmény-kastélyát.
Már tudjuk, hogy
mihelyt kilép a világba, szörriyú csalódások érik majd.
Ö még nem tudja. Egyelőre védettnek
és hatalmasnak érzi magát. Nem ismeri az
embereket, saját főembereit s a családját
sem. Kozincev nyiltan és leleplezően ellenszenvesnek mutatja a dráma "negatív"
szereplői t. Nem riad vissza a direkt eszközöktől : már a külsővel jellemez, anélkül, hogy mellőzné a belső karakterábrázolást. Goneril kiszikkadt
nő, Regan a
pajzsmirigy-túltengésben
szenvedők
módján dús idomú - s mindketten kihívó gátlástalansággal
követelnek
maguknak szerelmet a hatalom mellé. Oswald nemcsak
tohonya fajankó, hanem tenyérbe mászóari
alattomos is. Még Gloster pöffetegségében
sem a jóindulatú zsemlearc együgyű mosolyát érzékeljük
csupán, monumentális
ostobaságában van valami félelmetes.
Az udvari protokoll ridegsége dermesztő
és kegyetlen. Jelképesnek
is érezhetjük,
hogy a belépő Lear azonnal a tűzhöz
ül, és a Bolond - előkép a viharjeleriethez? - a fagyos tekintetek elől a köpenye alá bújik.
Oleg Dalj Bolondja orosz suttyó legényke, a népme.sékből és bilinákból lépett ki.
Amikor sípot vesz elő, és panaszos dallamot játszik, mintha a Borisz Godunov falubolondja lenne, aki riadtan menekül a
királyok és cárok véres hatalmi játékai
elől, elpanaszolva a kisemmizettek
fájdalmát: "Te csak sírj, orosz nép ... "
Lear önként lemond mindenről, es továbbra is korlátlan úr akar maradni. Ez
abból látszik, ahogyan a filmben Cordéliát
férjhez
adja. Az örökrészből
kitagad ta
ugyan, de végigjátssza a játékot: még ő
rendelkezik fölötte. A lánykérés szabályos
üzleti tárgyalás formáját
ölti. Körülülik
a kerek asztalt: "eladó" lány, kérők és az
"örömapa" . Azé a feleség aki ingyen is
elviszi. Az emberrel nem törődik senki.
Jarvet Lear-je is megérti, hogy ez mit

jelent, mihelyt elkezdődik avesszőfutása.
A kikergetest a világba, a menekülést, a
szó szoros értelmében földönfutóvá
válást
színpadon nem lehet olyan valóságosan
megmutatni, mint
filmen. Kozincevnél
Lear-t végighajszolják a világon: a saját
birodalmán. A Goner-iltől
elűzött Lear a
színházban néhány rövid jelenet után
megérkezik a Glosternél időző Reganhoz.
A két részre osztott ország egyik feléből
a másikba. Kozincev felfogásából következik, hogy ez a távolság nem képletes.
A fele királyság csak a népmesékben szimbólum. Lear-nek mérföldeket _k'ell megtennie hintón, szekéren, kordén és gyalog,
mig csak le nem szakad róla a ruha, és
erejének végére nem ér. Expresszív képsorok mutatják meg azt a folyamatot,
amíg a felbőszült királyból "szegény, meztelen villás állat" lesz. Jarvet belülről
ludja ábrázolni a fizikai leromlást, szinte
úgy érezzük, hogya szemünk láttára fogy
el a törékeny test. Haragjában, egzaltáltságában, szeszélyeiben kezdetben ijesztő
erő van. Amikor dühre gerjedten otthagyja Gonerilt, végigrohan az egész kastélyon,
és a mindent birtoklók királyi gesztusával
választja ki szolgából, lóból, vadászkutyából a számára szükségeseket. Ez a szinte
örjöngő vágta, amelyből azt érezzük, hogy
legszívesebben már most visszavenné a
könnyelműen eldobott országot, új megvilágításba helyezi a "Ne szóljatok szükségről" kezdetű monológot.
A birtoklás ösztönének ettől a pillana ttól iszonyúan nagyot kell zuhannia, amíg a
vihar elől a kunyhóba rnenekülve, nemcsak
azt érti meg, hogy semmije sincs, hanem
azt is, Ihogy csupán egy azok közül, akiknek sorsát a nincstelenségben megosztja.
De az igazi golgota még csak ezután jön.
A puszta élete forog kockán. A film meg
tudja jeleníteni a iháborút:
Cordelia és
Lear rémálomszerű merraküléss s körülöttük a pusztulás apoteózisa (Goneril és
Edmund részeg gyönyörrel csókolóznak a

leomló falak alatt) a világ abszurditásának
végső bizonyítéka.
Ez a világ: az emberi társadalom modellje. Kozincev a természeti erők sokat
vitatott szerepét is úgy értelmezi, hogya
vihar, a természet
megbomlott rendje
csak tükre a társadalom megbomlott rendjének. Úgy látszik, mintha Ionasz Gricjusz
kamerája számára Vszevolod
Ulitko és
Jenei Jenő nemcsak a komor, rideg enteriőröket tervezték volna meg, hanem a
természetet is. A fenségesen zord táj a
stilizáltság hatását kelti: a szitáló köd, a
szürkék számtalan árnyalata, a kicserepesedett föld nem naturálisan
viselkedik,
hanem mint drámai rnotiváció. A táj
akkor is funkcionális, amikor harmonizál
a történés belső lényegével, és akkor is,
amikor kontrasztotalkot
veLe. Az előbbire
példa a vihar, amelynek minden effektusa
még inkábbfölnagyítja
a lélek belső hangjait. A menekülés, a háború pusztítása
után viszont a szűrt napfényes, derűs
doveri tájon bolyong Lear.
A dráma mégis az arcokon játszódik le.
Az üszkös romok fölött mozduló élet
gyászképei után, az utolsó sriitten Edgar
kiüresedett, fásultan szkeptikus tekintete
néz ránk.
Kozincev írja Lear-tanulmányában:
"Majdnem minden Shakespeare-hős
életében van egy pillanat, arnikor kezdi fölfogni, hogy a kiállott szenvedést nem
egyes gonoszok és nem a körülmények
osszhatása okozza, hanem valami, ami az
élet alapjából következik, és hogy az őt
ért rossz csak része egy hatalmas, az 'emberek többséget érintő rossznak, amelynek
oka a társadalmi viszonyok mélyében rejlik. Ettől a pillanalttól kezdve új szenvedély jelenik meg a hős életében ...
Ez a megismerés szenvedélye...
És
most már nemcsak magára gondol, hanem
az emberiségre is."
Koltai Tamás

LEAR KIRÁLY (IKor ol ' LiI' - szovjet ,1970.)
R: Grigorij Kozmcev ; I: W. Shakespeare
tragédiájából G. Kozincev;
O: Ionasz Gricjusz;
Z:
Drnitrij Sosztakovics; 'Sz: Jurij Jarvet, E. Radzsinja, G. Volcsek, V. Sendrikova.
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GYEREKTÖRTÉNET

FELNÖTT BETEGSÉGEK

Kes
Fact and fiction világítanak a táblára írt fehér betűk az angol Kenneth
Loach filmjének egyik nagy jelenetében.
A két kalandos múltú, vitatott jelentésekkel tenhes, ellentétes fogalom itt igencsak ártatlan feladatot teljesít, egy angol
kisvárosi népiskola irodalomórájának tárgyát hivatott jelölni. Az óra folyamán
azonban csak az első fogalomnak,
a
"tény"-nek, a "m'egtörtént ..eset"-nek definíciójára kerül sor, mert a rokonszenves
irodalomtanár, ahogyagyerekektől
példákat próbál kicsikarni, hirtelen - a maga
számára is meglepetésként - remek lehetőségre bukkan. A testület rémének tartott, lenézett főszereplő-kisfiú
nehezen
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meginduló, majd az osztály fokozódó figyelmében mind önfeledtebb, de végig
szakszerű, tárgyias beszámolója arról, miként idomított be egy vércsét, a kivételesen szerenesés. pedagógiailag nagyon
fontos alkalmak közül való. A tanár hagyja kiteljesedni a váratlan lehetőséget, nem
állítja meg a gyereket, ám a megdicsért
előadásnak ára van: a filmbeli órán a fikcióról nem esik szó.
Ebből a jelenetből szinte tételesen lefordít:ható, mi az,. ami Kenneth Loach
bemutatkozását kiemeli a kommersz gyerekfilmek tucatjai közül. Akárcsak a fókaforma, barátságos tanárfigurában.
a Kes
rendezőjében is volt bátorság, hogy ne

törődjék az előírt, kanonizált arányok köAz egészséges elrugaszkodás,
a különtelező betartásával;
volt rnersze ahhoz,
válás a mesétől tulajdonképp
már ott
hogy egy érzelmes gyerektörténetre,
re- kezdődik, hogy Kennet:h Loaohnak és opegényadaptációm
tehát főként a "ficratőrének, a néhol önálló látványként
is
tion" -ra
alapozott
filmlehetőségből
emlékezeteset
teremtő
Chris Mengesnek
olyan alkotást teremtsen,
amelyik
első- kamerája nem azt 'figyeli elsősorban, hogy
sorban a megidézett világ dokumentummi zajlik a kisfiú lelkében, hanem arra
erejű
tárgyi
hitelessége,
a köznapi s kiváncsi: mi történik vele és körülötte a
mégis egész sorsokról valló, karakteres
világban.
Ilyenféle nézőpontrváltások
teremberi arcok 'Sokasága rniatt érdemel fi- mészetesen
minden irodalmi rnűből kégyelmet. Nála persze nyilvánvalóan
nem szült filmnél - amelyik nem akar csak
a kamera előtt adódó váratlan alkalmak
illusztráció maradni - szinte kötelezőnek
fordították ilyen irányba a filmet, hiszen
mondhatók, ám ez most több a műfaji saa Kes szerkezetét, képi megformálását
te- játosságel-hoz való ragaszkodásnál.
A Kes
kintve, úgy látszik, 'egy nagyon is hatáalkotója ugyanis nemcsak a hasonló témák
rozott
rendezőegyéniség
tudatos válasziparos ainak egyik rutíndogásáról,
kényel ..
tása volt mindez. '
mes hatáslehetőségéről
mondott le avval,
Első lélegzett e meg kell mondani, hogy
hogya
kamera csak ritkán, csak a lega függetlenedés
a mesétől, a vékonyszálú
fontosabb helyzetekben
állapodik meg a
cselekmény től csak javára vált Kenneth
kisfiú arcán - ami azért is különös tuLoaoh művének.
Nem ismerem
ugyan
datosságról, fegyelemről tanúskodik, mert
Barry Hines regényét, amelyből (a renez esetben egy igazán tehetséges, rendkídező közreműködésével
is) a forgatókönyv
vül kifejező
tekintetű
gyermek színész
készült, de a film tartalmaként
lepároljátssza a főszerepet -,
de elkerülte az
ható történet a szülői gondoskodásból ko- ilyenkor leggyakoribb filmes megoldást is:
rán kicsöppent, testvére farkastermészetéa világot nem hősének pillantásával
méri
nek, a mérsékelten
szegényeséletkörülföl, sőt van olyan epizód, amelyikben
a
ményekriek
s az ebből következő iskolai
gyerek egyáltalán nincs jelen. Ez az aszmegpróbáltatásoknak
folyamatosan kiszolketikus tartózkodás a "gyerekszem"
másgáltatott kisfiúról - aki az erdőben tojá- faj ta optikáj ának
filmes
lehetőségei től
sokra vadászva 'egyszercsak vércsefészket
(amelyekből sokan művészien, még töbtalál, s elhatározza,
szerez magának egy ben művészietlenül
szinte külön stílust
fiókát és beidomítja, de miután szerivedéteremtettek)
is mutatja, mennyire fontos
lyes foglalkozássá
érett játékos érdeklővolt számára, ami túl van a kisfiún és
dése változa tos áldoza tok árán a sikert is szomorú históriáján, mennyire saját megfigyeléseit kívánta
közvetíteni
a cselekmeghozza, bátyjának rosszindula ta elpusztítja a madarat - mindez önmagában amo- mény kapcsán föltárul ó valóságról.
lyan igazi, hamisítatlan, "szomorú angol ifTárgyilagos, hosszan részletező
ábrázojúsági regény"-hangulatot
áraszt, ahol néha
lásmód jellemzi ezt a rnűvet, a karnera
lehet Dickensre is emlékezni, s lehet nosz- többször feltérképez minden helyszínt, kötalgikusan meghatódni
a gyermek és a rüljár megannyi
apróságet. Ettől termétermészet még ép, romlatlan kapcsolatán.
szetesen önmagában még nem lenne hiteTúl sok a panel, a közvetlen, erős hatáles a kép, ami t a film nyúj t egy angol
sokra építő mozzanat ebben a történetben
bányaváros mindennapjainak
mikrovilágáahhoz, hogy egyéni árnyalata, jelentése le- ról. Az éles szernre valló megfigyelések
hessen; így kiemelve, csupaszon inkább
attól Tesznek ethi tető erej üek, hogy öszcsak az látszik benne, mekkora csapdái,
szefüggenek, hogy kiegészítik, feltételezik
veszélyei vannak a filmrevitel szempontegymást; Kenneth Loach nem volt hajjából, s nem nagyon sejthető, milyen in- landó semmiféle engedményre, téma diktálspirációkat rejtegetett
az angol rendező
ta finomításra.
Ha szükségesnek
vélte,
valóságfeltáró
művészi programjának
ki- nem riadt vissza a nyers, durva hatásokbon takozta tásához.
tól sem: az a merészség például, ahogy a
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kisfiú anyjának

és bátyjának szombat eskereső mulatozásába
a perem vidéki szórakozóhely
megzápult,
alpári hangulatát érzékeltetendő
- belevág egy ordenárén kétértelmű
dalocskát,
bizonyára teljesen idegen a "gyermekfilmek" profi mestereitől. A motívumok ily
módon mind-mind külön kis résztanulmányok a dokumentatív
ihletésű egészben; a
szín terek: utca, könyvtár, antikvárium,
iskolai gyűlés,
futballpálya,
bányaüzern,
turfiroda - jellegzetes arcú figuráikkal fokozatosan válnak azzá a várossá, amit a
vércseröptetés diadalmas pillanataiban néha felülnézebből is látha tunk. A részletek
gondos összeillesztése, céltudatos alkalmazása aztán némiképp egyéniti a történet
készen vett fordulatait is. Mert bár várható
például, hogy az iskolai megpróbáltatások
közt a pálcázás szerepelni fog, mégis mivel a fenyítés a városközpontba
telepített
taniri tézet modern, sokablakos épületének
egyik világos szebájában történik, az ismerős epizódnak
új, az eddiginél még
keservesebb
jelentése
lesz; az a Golfáram táplálta eleven zöld pedig, amelyik
nem tűr az utcák határa és az erdő közt
piszokszürke
átmenetet.
amelyik még a
bányaüzem közelében sem halványul
el,
nosztalgiáktól és sablonoktól mentes tiszta
magyarázat a kisfiú s a természet bensőséges kapcsolatára,
de hasonló apróságok
mia tt karakteresek
'egyé b képsorok is.
A következetes művészi szigorral meg-.
ti kikapcsolódást

valósított
tárgyi
hitelesség
elhárította
ugyan a ,,:5iotion" -ból leselkedő veszélyeket, a sablonokat, a túl erős hatásokat, az
érzelgősséget,
de egymagában
nem volt
3 nem
is lehetett elegendő arra, hogy a
jeleneteket
feszültséggel
töltse föl. Az
olyan típusú műveket, mint a Kes, manapság szokás "miliő-filmek" -riek nevezni
és eleve elmarasztalm
azért, mert összetartó drámai ív nélkül, különálló epizódokban építkeznek.
Az eleve elmarasztalast igazságtalannak
tartom: többek közt
a cseh filmiskola nem egy, ma már klaszszikus darabja bizonyítja, hogy lehetséges
ilyen módon is teljeset, tökéleteset alkotni.
A különálló
epizódokban
való építkezés
azonban nem jelenti azt, hogy maguknak
e kis részeknek nincs újra meg újra megter-em tett feszültségük.
Kenneth
Loach
filmjének jeleneteiből
viszont, ha összetartás volna is bennük,éppen
ez hiányzik.
A mesét vonakodva bár, de azért követni
kell, s hiába a hosszú clidőzés a részleteknél, mert ez, miközben méginkább lelassítja az amúgy sem sodró cselekményt,
csak becsempész valamit, amiből gyanítható, hogy az angol rendező valósághűségében, éles szernű megfigyeléseiben
több
gondolati és művészi
lehetőség lappang.
mint amennyi itt megnyilatkozhatott.
Sajnos úgy látszik, hogy történet nélkül talán még könnyebb filmet csinálni, mint
a történet ellenére.
Lakatos Andrós

KES (angol, 1969.)
fi: Kenneth Loach; I: Barry Hines regényéből
E. Hines, K. Loaoh, Tony Garnett;
O: Chris
Menges ; Z: John Kameron ; Sz: David Bradley,
Freddie F'letcher, Lynne Parrie.
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GODARD

"SZÉP Ú] VILÁGA"

Alphaville
l.

Az

első "sci-fi rendező"
kétségkívül
Méliés volt. Iróniáját talán maga Godard
se vetne meg: Holdba igyekvő űrhajóján
az utazók önfeledten kártyáznak, sem a
Tudománnyal, sem azokkal a madárijesztő-figurákkal nem törődnek, akik nagy fenekedéssel már várják őket...
A tudományos fantasztikum világa sohasem állt
távol a filmtől, olyan jelentős és különböző alkotók is fontosat tudtak mondani
a téma segítségével, mint René Clair (Az
alvó Párizs) vagy Fritz Lang (Metropolis).
A magyar esztétika és kritika azonban
ma is periférikusnak ítéli a sci-fit, akárcsak a westernt vagy a horror t, tudomást
sem véve arról, hogy e "periférikus" műfajok lényege, a kaland meg a Iantaszti040

kum a filmnek egyenesen meghatározó
tartalma Griffith-től Antonioniig. Persze,
nem az Hunebelle rendezte, Funes játszotta Fantomas fantasztikumára kell gondolnunk. Ébresszen inkább gyanút bennünk mindenfajta
előítéletek ellen az,
hogy Tarkovszkij a Rubljov után Stanislaw Lem, ismert sci-fi író Solarts című
regénye alapján készít filmet.
A francia baloldali kritika 'egyébként
hangsúlyosan foglalkozik a témával : épp
egy éve, 1970-ben jelent meg a műfajt
eddig legalaposabban felmérő két monográfia, René Predalé Párizsban, J ohan Baxter-é Londonban, s a Les Lettres Francaises hosszasan ismertette őket, arról nem
szólva, \hogy Midi Minuit Fantastique címen a tárgykörnek folyóirata van.

Minderre
azért
érdemes utalni, nehogy
valaki azt higgye : amikor az egy kori "új
hullám"
két
vezéregyénisége
majdnem
egyidőben
sci-fi
jellegű
filmbe
fogott,
"mélta tlan", rnűvészi
érdeklődésüktől
távoli területre
tévedt.
Nem:
Godard
is,
Truffaut
is úgy látta,
művészi
"rögeszméjét"
talán ebben a formában
tudja legnagyobb erővel kibontani.
"Amikor az ember a sci-fi vízein 'evez, fel kell áldoznia
a valószínűséget
és a psziohológiát,
ami
nem nagy veszteség,
ha a lehetségesben
és a lírában visszanyeri
azt, amit elveszített" írja Truffaut
a 4510 Fahrenheit
naplójában.
Godard Alphaville-je
1965 februárjában,
Truffaut
filmje pedig 1966-ban
készült.
S
mindkét
film kudarc
lett; a kísérlet
sikertelenül
végződött.

2.
A sci-fi világát, mintha egyenesen
Godard
számára
találták
volna ki. A stilizált
kalandot, az 'iróniával
átszúrt
"série noire"-t
mindig szívesen
alkalmazta,
a Kifulladástól kezdve minden
jelentős
művében
épp
így tudott új összefüggéseket
feltárni vagy
tudatosítani.
A science-fictiont
is saját képére formálhatja
tehát, mint ahogy ál-bűnügyi film lett a Godard
rendezte,
Truffaut írta Kifulladásig után a Külön banda
is (Bande a part, 1964), és ál-szerelmesfilm a Bolond Pierrot.
Vagyis szó sincs itt "idegen
területről"!
Francia
monográfiaírója
jogosan
hangsúlyozza, hogy a Godard-filmekben
mindig
is két-pólusú
világ tárul fel (rendőr-rendőrgyilkos,
strici-s-prosti tuált, OAS-ember
- FLN ember).
Az Alphaville-ben
aztán
minden
a bipolaritásra
épül (hogy
átvegyük a város
irányítójának,
az Alfa 60
általános
programozógépnek
a szavait).
Észak Dél, Nappal
Éjszaka,
és így
tovább.
Foglalt
Szabad...
foglalt
szabad - halljuk
a gép torz hangját
még
a hivatal
folyosóin
'is. Ma már közhely
kettes
számrendszerről
beszélni,
és minden kisiskolás
tudja, hogya
számítógépek
a
ellentétpárral
dolgoznak.
Ebbe az ellenszenves
plusz-mínusz-világba küldi
hát hősét,
Lemmy
Caution

+-

szuperkémet
Godard,
hogy
törje
szét a
rácsokat,
robbantsa
föl a zsarnoki
gépet,
és tanítsa meg Alphaville
lakóit ernberhez
méltó szavakra.
Esszéés kalandfilm
ötvözete
lehetne
tehát az Alphaville is, akár a rendező legjobb alkotásai.
Ám hogy is állunk Lemmy
Caution
külső galaktikabéli
kalandjaival
?
Már a film első felében rá kell ébredn ünk,
hogy vajmi kevés
izgalomban
lesz része
ezúttal a 003-as ügynöknek.
El kell rabolnia vagy meg kell ölnie von Braun professzort,
a Gép "atyját",
IS ezze!
küldetesét máris teljesíti.
Von Braun
professzor
fölényes ugyan, és fényképe
szigorúan
villog mindvégig
a vászonról,
ám teljesen
véd telen.
N a tasa, a lánya
még nála is
ártatlan abb. Szép és naiv, becsületes
és
hiszékeny.
A kaland-sorozattal
tehát
baj
van. Pedig emlékezzünk
csak: milyen
izgalmas volt a Kifulladás-nak
a külső, bűnügyi rétege, kaland-cselekménye
is, milyen
jól megállta
a helyét az akár szimpla rendőrfilmként
is. Vagy gondoljunk
a későbbi
Bolond Pierrot hihetetlenül
gazdag kalandzuhatagára.
És itt? Lemmy
Caution,
a
francia James Bond ilyen unalmas és öreguras szolgálati
úton aligha vett még részt
viharos
pályafutásán.
Gyakorlati
teendőinek elvégzéséhez
nem mesterkém,
hanem
zöldfülű újonc szükségeltetne:
a nagy zajjal szállodai
szobájába
rontó izomkoloszszust
még
az is lepedőbe
tudná
csavarni ...
A kűlső cselekményből
nem futja egy
épkézláb filmre. Dehát üsse kő, amúgysem
ez a fontos. Lássuk a gondolatokat,
lássuk
a film-esszé t, az "esprit" -t! A science-fiction nagyon
is megtúri
a gondolatiságot,
H.
G. Wells-től
Asimovig,
Orwell-től
Bradbury-ig
minden
jelentős
mű rendelkezik gondolati
mélységgel.
Godai d pedig éppenséggel
úgy kerűlt
be a lexikonokba,
mint az intellektuális
filmművészet
mestere,
aki
könnyedén
tudja
a kaland-cselekmény
felszíne
alá
futtatni
a legelvontabb
eszmei tartalmat.
Idézzük csak fel az Éli az életét egyik jelenetét,
ahol Anna Karina
egy presszóban
beszélget
Brice Parainnel,
a filozófussal.
A film legemlékezetesebb
képsora
maradt
ez a párbeszéd-jelenet,
Pedig Nana, az ut41

calány nem "szólt ki" a filmből, nem
emelkedett
heideggeri
magasságokig,
a
film légköre csöppet se lett hamis.
Az Alfa 60, Godard titokzatos városának
általános programozója, "agy tröszt je" azonban hihetetlenül alacsony színvonalú gondolkodó, mélyen alatta marad nemcsak az
Éli az életét-beli utcalánynak,
hanem az
egyébként értelemtől, filozófiai gondolkodástól vajmi kevéssé megkísértett Lemmy
Cantion-nak is.
Efféle "szellemi
összecsapás"
részesei
vagyunk: a férfi (álneven Ivan Johnson, a
Figaro-Pravda
munkatársa)
felkeresi Natasa von Braunt az Altalános Szemantikai
Intézetben. Körbeülik az asztalt, sötétség:
a Gép beszél, lassan, hosszan, vérforraló
unalmat
árasztva.
Közben afféle neonfénykör villózik a vásznon. "A fölfelé haladó fényív az élet, a lefelé haladó ív
a halál ... " - nyilatkoztatja
ki M. Alfa
60. Az ügynöknek ez azért túl magas, és
Natasához fordul magyarázatért.
"Egyszerű ez. Ma este meg tanultuk, hogy a halál
és az élet ugyanannak
a körnek a része"
- világosítja föl a lány.
Mikor aztán izgalmas cselekmény
híján - már harmad ízben ül Ivan Johnson-Lemmy
Caution a Gép előtt, végképp
elveszítjük minden hitünket abban, hogy
netán kárpótol-e
valami egy igazi sci-fi
hiányzó
kaland iaiért: feszültség,
rejtély,
titok és még sorolhatnánk,
jelezvén,
hogy egyáltalán
nem az ürruhás
halálsueár-párbajt
kérjük számon, Inkább azt,
amit Gérard Lenne A fantasztikus film és
mitolóqiája círnű tanulmány kötetében így
definiál: "a fantasztikum
lényege egyfajta agresszió, a skandalum,
a látszólagos
világ szétroppanása,
egy szinte elviselhetetlen változás betörése a realitásba."
Nem: az Alfa 60 nevű Gép bárgyú
rabbulisztikája
semmiképpen
sem alkalmas arra, hogy mégoly közönséges napi
valóságunkba
betörjön ...
De ha nem a scence-fiction
felől, hanem a Codard-filmek univerzuma felől közelítjük meg a filmet, akkor is ugyanerre az
eredményre jutunk: művészetériek lényege,
,az ál-kalandfilmbe oltott intellektualizmus
hiányzik itt teljességgel. Bizarr, hallatlan
dolog: Godard banális ebben a filmben.
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Éluard-i kellékeket használ, Pascal-idézet
(persze megint csak a legismertebb) hangzik el: "A végtelen terek csendje rémít",
- és a könnyek, a szerelem jogáért emel
szót. Minimális művészi áttétellel. Őszintesége vitathatatlan:
ki ne gyűlölné vele
együtt Alphaville rideg és embertelen életét, - csakhogy ez még nem emeli esszérangra művét.
Szentségtörő
módon banalitást emlegetünk : hogyne, hiszen Alphaville világa
semmit nem tesz hozzá az agyoncsépelt,
százszor lerágott csonttá vált, közhelyesitett Huxley: Szép új világ-whoz, vagy a
magyar olvasó előtt kevésbé ismert, Nyugaton rendkívül divatos Orwell-műhöz,
az
1984~hez. Nem csoda tehát, hogy Godard
többi filmje mind zsúfoltabb a dinarnizmustól, ezer meg ezer cselekvési lehetőség,
válaszút tárul fel a hősei előtt, s bármelyikben riasztóbb, feszültebb,
.,géppé váltabb" XX. századi világot vetít elénk,
mint itt, 'ahol a lehetőségek ehhez tálcán
adottak. Míg azok a filmek éppen azt sugallják, hogy az emberiség "gép:tgyú programozói" milyen ravaszak és hatalmasak,
itt olyan ócska kis fickó, mint ez a harmadosztályú James Bond is könnyen túljár az eszükön.
Miféle tanulságokkal
szolgál hát ez él
művészi kudarc? Felfoghatjuk
egyszerűen
- óvakodva az általánosításoktól
- úgy,
hogya téma nem volt alkalmas egy másfélórás nagyjátékfilmre.
30-40 percnyi középhosszúságú film belt volna ki belőle: úgy
mindenképpen
meg lett volna a feszültség,
az izgalom. (Ch. Marker egyébként
készített is 'egy ilyen hosszúságú rokonjellegűfilmet,
s az, a La Jetée, valóban kiváló
mű. Vagy mégis kockáztassunk
meg egy
"elméletibb" jellegű fejtegetést, legalábbis
adjunk kiindulópontot
ehhez? Az Alphauille után tagadhatatlan
ugyanis, hogy Godard a mindennapok,
a közönséges, "másodpercnyi" jelen világában mozog igazán
otthonosan, a közmondást bátran megfordítva: "nagyon is látja a fáktól az erdőt".
Sokszor emlegetett
nyilatkozata
szerint
eszményképe
'egy végtelen
hosszúságú
filmhíradó, s minden egyes filmjét ennek
a híradónak részeként is felfoghatjuk ...
Gondoljunk
csak bele: mi különbözhet

végletesebben egy híradótól, mint a sci- dó és ellenszenves Eddie Constantine-nak
ence-fiction?
azt mondja : "Je t'aime", bosszankodva
Talán használható ez a megfigyelés, sőt arra kell gondolnunk: a rendező itt végkiterjeszthető
Truffaut Fahrenheit-jére is képp elárulta: komolytalanul, "félvállról"
bízzuk I az elméletírókra.
Mi marad
vette ezt a többet ígérő témát ... )
azonban a figyelmes és csalódott nézőnek
3.
az Alphaville-ből? Néhány részlet-értéket
azért semmiképpen sem szabad elfelejteni:
Az űrutazók, a csillagászok és a sci-fia végtelen labirintus-folyosót. a botladozó
szerzők fényévekben számolnak. A szinte
árnyemberekkel,
Godard-nak még itt is hónapokként változó, újra és újra megfelcsillanó humorát (a nevek: Natasa von újuló godard-i "film-univerzum"
számára
Braun, Figaro-Pravda, Heisenberg körút),
is használhatatlan a közönséges időszámíés elsősorban Anna Karinát, akinek ezúttás. Az Alphaville, amit nézőink most láttal egy vértelen szerepben kellett bebizohattak, 1965 elején készült, három hét
nyítania, milyen nagy filmszínésznő, és alatt. A rendező azóta több mint tíz filmet
alkotott.
hogy nélküle sem a "nouvelle vague",
Fényévekkel . .. nem; film-évekkel van
sem a "godard-i film" nem képzelhető el.
már mögötte.
(Már-már "túl jó": amikor a semmitmonBikácsy Gergely

ALPHA VILLE (francia-olasz,
1965.)
L és R: Jean-Luc Godard; O: Raoul Coutard ;
Z: Paul Mlsrakí, Sz: Anna Karina, Eddie Constantine.
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TŰNÖDÉS A HÖSIESSÉGRŐL
Belorusz pályaudvar
A szovj et filmművészetben a háború rnint
téma foglalja el a legnagyobb helyet, és
ezen csöppet sem csodálkozhatunk, ha a
győzelemért
hozott áldozatokra gondolunk.
A hábor ú !hősöket szült, hősiességre kényszerültek azok is, akik (s bizonyára ők
lehettek többen) természetes körülmények
között aligha lépnek elő a szűrke hétköznapok homályából. ,Az eltelt negyedszázad
szovjet f ilmművészete meggyőző alapossággal mélyedt 'el a téma földolgozásába,
s az első időszak (az ismert politikai fejleményeknek megfelelően) heroizáló tendenciája után pszichikailag is mind hitelesebb ábrázolását adta az eseményeknek. Nem a hősiesség fénye kopott meg,
csak a hangsúly tolódott 'el a tettek fölmagasztalásáról
a helytálláshoz
vezető
útra. Ezzel együtt a kép is árnyaltabbá
vált: a sablon-Iigurákat bonyolult, alapos rnotivációt igénylő alakok váltották

föl, akikben életszerűen keverednek pozitív és negatív tulajdonságok.
Ehhez a - nyugodtan mondhatni szemléleti változáshoz jelentős mértékben
hozzájárulhatott,
hogy huszonöt évvel a
háború befejezése után a szovjet társadalom demográfiailag is más arculatú, rnint
másfél évtizede volt. Fölnőtt, elfoglalta
helyét egy olyan társadalmi generáció,
amelynek már nem élménye kőzvetlenűl
a háború, azt csak megbízható vagy netán torzító áttételek juttatták
el hozzá.
Magáról megfeledkezve tiszteletlenül legyint egy-egy számára rnítikus hőstettre,
és a mindannapok helytállásának jegyében
fogalmazza meg etikai elvárásait. Az előtte
járó nemzedékek nosztalgiái helyén közöny ösnek ható szemlélődés, esetenként romantikus idegesség. És mindenekelőtt boszszantóan kisszerűnek látszó, új ideálok.
Előre kellett míndezeket bocsátani, mi45

előtt szorosabban vett térnánkba, Andrej
Szmirnov Belorusz pályaudvar című filmjének vizsgálatába kezdenénk, mert - ha
nem is közvetlenűl - erről is beszél a
film. A háború csak mögöttes tartománya;
emlékképpen sem jelentkezik a filmben,
csak a hősök nosztalgiájának irányát mutatja. Négy derék férfi, négy egykori frontharcos találkozik ötödik baj társuk temetésén, és a történet egy éjszakába nyúló
estét ölel föl, amelyet a halott bajtárs
emlékének, a találkozás fölötti örömnek
kívánnak szentelni. És hajnalra kirajzolódott előttünk egy nemzedék arculata,
egy generációé, amely voltaképpen
igazán sose talált bele a megváltozott viszenyolcba, mert ahogy ezt egyikük expressis verbi s meg is fogalmazza: a háborúban
tiszták voltak a frontok, minden egyszerűbb volt. Természetesen, igen nagy tévedés lenne azt hinni, hogy ezek után
nem is képesek a mindermapi életre, mert
megmaradtak katonának, és azok lesznek
életük végéig. A halott bajtárs katona maradt, csapattiszt egy eldugott vidéken, a
többiek vissza tértek az építő munkához:
ki villanyszerelőnek,
ki gyárigazgatónak,
ki főkönyvelőnek, ki pedig az irodalomhoz, újságíráshoz.
Ez a kicsit összeállításábanerőltetettnek
tetsző "keresztmetszet" a történet folyamán, az alakok kirajzolódásával elveszti dramaturgiai
keresetettségét, sa szociológiai sémát egyegy gesztus, ellesett pillanat, egy feszesen
gömbölyödő, tekintélyes pocak emberi viszony la tokká varázsolj a, hi telességet kölcsönöz neki. Mert az újságíró csak a háborúban volt rettenthetetLen aknász, most
gondolataival vívódó, gyötrődő "entellektüel", a hajdani felderítő parancsnok meg
féltékenykedő, olykor a papucsot is vállaló családapa. A találkozás kezdetén önmaguk számára is az azonosítás okozza a
legtöbb dolgot, noha ez itt nem fizikai vonatkozásban értendő. Nem ilyennek szokták meg egymást, a háború má.s arcukat
mutatta. Hogy ismét egymásra ismerjenek,
.mhoz közös 'erőfeszítésre, akcióra 'Vau
szükségük. Fronthelyzetre. amikor világosak a vonalak, egyértelmű a cél. Meg kell
menteniük egy embert, kockáztatni
kell
újra, mi több, verekedni is - egy kőző-

nyös

ságba
őket

S fura módon, fogis csak most kerülnek, beviszik
ünneplés helyett az őrszo-

aranyifjúval.

bára.

Az ünneplés első kísérletei kudarco t
vallottak. Hiszen Italán csak azért maradtak együtt a temetés után, mert enélkül
"mintha nem is oroszok lennének", ahogy
egyikük megfogalmazza. A presszó, ahová betérnek, nem az ő világuk, ital sincs
olyan, amit szeretnének. Napi gondok nyomasztják őket, s ebben nem tudnak megosztozni. Orrba verten indulnának máshová, újabb ízetlen kísérletek felé. S véletlenül, a mentésben kerülnek bajtársi közelségbe megint, annyi év után, ez azonban végképp az ünneplés 'elmaradásával
fenyeget. Egy időben itt kellett volna a
filmet befejezni, hiszen ismét hőssé magasztosultak, méltóan ünnepeltek.
És itt van a jelentősége a bevezetőben
elmondottaknak. A mai szemlelet már elveti az .ilyen kerek dramaturgiai mcséket.
Ma már f'anyarabbul,
esetenként
több
szkepszissel látjuk a dolgkat. Az egykori
hősiesség ma az őrszobáig vezet, a hősök
pedig kapkodó lélegzéssel, masza tos arccal néznek a kamerába. Ez a hősiesség,
persze, még mindig több, föltétlenül
pozitívabb az autós aranyifjú önzésénél.
aki
ígéretes programját nem akarja egy emberéletért sem kockáztatni. Nem kifej ezetten generációs probléma, Szmirnov szerint azonban az lis. Am az őrszobán a hadnagy, aki elengedi őket, a legújabb nemzedékhez tartozik.
Most tehát a .felemás :hősiesség után jöhetne az ünneplés, ha nem lenne reménytelenül késő, ha egyáltalán menni lehetne
még ilyenkor valahová. Egyikük - meglepetésként - már-már elfelejtett bajtársnőjükhöz
viszi őket. Megvan hát a lehetőség az ünneplésre,
evésre, ivásra, de
most igazi súlyával szemük elé tolakodik
a halott bajtárs emléke, az egykori közösség nosztalgiája. Az asszony gitárt pengetve énekelni kezdi az egység hajdani
indulóját, s a könnyekkel küszködő
meglett férfiak bele-bele kapnak a. dalba. A
jelenet patetikus, kissé túlságosan érzelmes is, de a rendező megmenti azzal, hogy
a kamerával közel hozza, premier planba

emeli az asszony titkolhatatlanul öregedő
arcát, az alattomos ráncokat, aztán közelebb hozza ezeket az elhízott, nehézkes
férfiakat, elidőz vörösre bőgött arcukon,
szőrös kezeiken. Aztán pedig már alszanak, körben a szobában, ahogy régen kevésbé kényelmes szállásukon is alhattak.
Ennyi hát ez a film: a modern filmművészetben szokatlanul korrekt történetével,
mélázó, kutató képeivel. Lassú, olykor
vontatott ritmusát mintha az újságíró tűnődéseire szabták volna, fanyar líráját a
főkönyvelő filozofál gatására. Jogos a tű-

BELORUSZ PÁLYAUDVAR
(Beloruszkij
vokzal) (szovjet, 1970.)
R: Andrej Szmirnov; I: Vadim Trumin; O: Pavel Lebesev ; Z: Bulat Okudzsava ; SZ: Jevgenyij Leonov, Anatolij Papanov, Alekszej Glasirin, Vszevolod Szafonov.

nődés, jogos a filozofálás:
a háborúban
mindennapos volt a halál, nem törődtek
ólálkodásával. Most a halál figyelmezteti
őket a számvetésre, s egy pillanatra mármár úgy látszik, rniritha az emlékek esnének nagyobb súllyal latba, megszégyenítve a jelen valóságát. A látszatot s vele az ábrándokat legyűrik a tények, a
számvetés ben a realitás kerekedik fölül.
S az egész filmet is, apróbb hibái ellenére, ez a tárgyilagos mértéktartás, érzelmi kiegyensúlyozottság jellemzi.
Fábián László

PREMIER PLAN

A MAI SVÉD FILM
Hosszú időn át Ingmar Bergman egymaga
jelentette
számunkra
a svéd filmművészetet. Ernhetően, hiszen a modern filmnek ez
az északi óriása nemcsak
napjaink
filmtörténetében
nyit új korszakot, de a skandináv irodalmi
€s film-hagyományoknak
is folytatója
€s megújítója.
A svéd film
első nagy korszakához
(Sjőjstrőm, Stiller)
2S a svéd némafilm irodalmi előképeihez
(Strindberg,
Hjalmar
Bergman)
az induló
Bergmannak
mély kapcsolata
van. Egyszerre szintézise
és tagadása
a múltnak.
Az új filmes nemzedék,
amikor
saját
útját, saját hangját keresi, inkább különbözni akar tőle, mint egyezni
vele. A
Bergman t követő rendezői generáció
szabadulni
igyekszik
a túl súlyos
örökség
terhétől. Nemcsak az irodalmi és film-hagyományokkal,
de a svéd film bergmani - mítoszával
is szakítani
szeretne.
A hatvanas évek svéd avantgarde-ját
a lázadás szelleme vezeti. Mindent
újra akar
kezdeni. Mindent,
amit az elődöktől
tanult, tanulhatott,
el akar ,felejteni.
Nem
elég a társadalmi
tabukat megsemmisíteni,
a stúdiók falait is le kell rombolni!
Az
új filmesek
természetes
környezetben
a
valóságot kezdik filmezni.
Az improvizációs, impresszionista
stílus a példaképük.
a francia új hullám,
az olasz neorealizmus, a ci néma direct hat rájuk. Nemcsak
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a film-konvenciókat
kerülik, de saját irodalmi konvencióikat
- a mélylélektant
is. Egyesek
közülük
a svéd filmre
oly
jellemző technikai
tökéletességet
is megvetik (Bo Widerberg).
Ezek a fiatalok, az
ösöket megtagadva,
úgy fordítják
kívánesi
kamerájukat
a világra a mai Svédországra -, mintha Strindberg,
Kierkegaard,
Bergman soha nem létezett volna.
Értihető, ha az új filmes nemzedék
az
"utánozhatatlan"
Bergmant
sem követni,
sem utánozni
nem akarja.
Ám vannak,
akik nemcsak filmjei stílusával,
filozófiájával,
de magatartásbeli
kérdésekben
is
szembenállnak,
vitatkoznak
vele.
Néha
meglepő élességgel.
"Bergman
összegyűjti
a rólunk
.szóló
legvulgárisabb
mítoszokat,
és megeleveníti
azokat
a hamis
elképzeléseket,
amelyeket az idegenek
oly szívesen hisznek
el"
- moridja Bo Widerberg
egy svéd lapnak
adott nyilatkozatában.
Majd szemére
veti Bergmannak
"lvertikális"
látásmódját.
"Filmjei
az embert alulról €s felülről
(a
jó és rossz, isten €s démon, a <felmagasztosulás és megaláztatás
szemszögéből)
láttat ják. A filmnek újra meg kell találnia
kapcsolatát
a valóságos
társadalommal."
Különös
paradoxon!
Bergman
a maga
L.

Forsberq:

A jenld

~

irracionális
racionalizmusával,
vallásos
ateizmusával,
mindazzal
az ellentmondással, ami varázslatos
művészetére
jellemző,
végül is többet mond nekünk
a svéd valóságról és általában
világunk
bonyolultságáról
- mint az új svéd film elszánt
valóságkutatása.
Bergmannál
a dráma
3Z
embereken
belül játszódik
le, és az igazi
színhely a meztelen
emberi
arc. Nála a
figurák
lelki értelemben
pőrék
vagy
kivetköződöttek
-,
és ez a csupaszság
sokkal
merészebb,
zavarbaejtöbb.
mint
8. szabadszellemű
svéd filmek "botrányos"
fizikai meztelenkedése.
Talán
ezért van,
hogy az ő szigorúan
megkomponált
filmjeiben életszerűbb
figurákkal
találkozunk
- még ha azok elvont gondolatok
hordozói is --, mint az új svéd film laza, valósághű rőgtőnzeseiben,
vagy akár hagyományos stílusban
elbeszélt,
nagy képi kultúrával
megjelenített filmtörténeteiben.
A mai svéd film csillapíthatatlan
szornjúsága, szinte strindbergien
dühödt vágya
:I köznapi valóság után ingatag lelki egyensúlyukból
ered, és életük diszharmoniáját
tükrözi.
A megtagadott
elődök pszichológiai realizm usá t, a lélek táj ai t szívesen
cserélik
fel a külső környezet
mikrorealizmusával.
Igyekezetük,
hogy világukat
a
maga természetességében,
minden
titokzatosságtól,
rnisztikum tól mentesen
látassák, azonban
csak félsikerrel
jár. Mert
amikor
kilépnek
az irracionali tás homályából,
a démoni
erők hatósugarából
a
napfényre,
a nyers
világosságba
ami
náluk kissé a sziget-szemléletből,
a magányból, a semlegesség
védettségéből
való
kilépést
is jelenti
pót-katarzisokra
találnak csupán. Mintha
a háborúból
kimaradt Svédország
vértelen
"vezeklése"
a világ szennyes-véres
háborús
bűnéért alkotásaik
művészi
vértelenségével
is járna.
Pedig
érdeklődésük
a közügyek
iránt,
a társadalmi
érzékenység,
a mába fordulás akárcsak
a mai svéd irodalom
jelentős
részénél
sok figyelemreméltót
produkál.
Az irodalomból
jött új rendezőket Svédország
társadalmi-politikai
arculatának
új vonásai
izgatják.
Kíváncsi
vagyok - moridja Vilgot Sjöman, a sokoldalú, nyugtalan
szellemű író-poéta,
filmkritikus,
Bergman
hajdani
tanítványa
50

film-ankét jában,
amely
két részből
áll:
egy sárgából
és egy kékből, mint a svéd
nemzeti
lobogó. Ez az 1966-ban
készült,
merész és megbotránkoztató
film a kamera-golyóstoll
akkori
új
divatja
követi.
A naplószerű,
dokumentációs
jellegű film,
a svéd társadalom
politikai
éledését
követi, azt a folyamatot,
amint egy semleges
ország "elveszti
politikai
szűzességét" . De
végül is Sjöman
filmje,
ahol a szerelmi
jelenetekben
a főszereplők
teljesen
meztelenek, és amelyben
Franco
diktatúrájatól a svéd monarchiáig
mindenről
szó esik,
a pornográfia
kétes nirnbuszát
szerzi meg
a rendezőnek.
Példája
nyomán
egy sor
pornografikus,
fülledt
levegőjű
svéd film
kerül
forgalomba.
Igy teremtődik
meg,
akarva-nem
akarva,
a bergmani
mítosz
mellett
az erotikus
svéd
film "pornolegendájának"
másik, alantasabb
változata.
Mondanunk
sem kell, hogy
a szerző
szándékai
ellenére.
Sjöman
akkor
már
olyan alkotásokat
tud maga mögött,
mint
A. szeretők (1963) vagy a Lars Görling regénye
nyomán
készült,
éles társadalomkritikai
491, amelyet
a svéd cenzúra
betilt, s ezért viharos
sajtovita
kerekedik
a
film körül.
Vagy a nálunk
nemrégiben
bemutatott
Nővérem,
szerelmem
(1965),
amely hagyományos
stílusban,
teljes rendezői vértezetben
egy szép és nemes filmmel üzen hadat
a közízlésnek.
A téma
kényes:
két testvér
"vérfertőző"
szerelméről szól a film. Ám a Svédországban
állítólag megtőrtént
esetet a XVIII. század
"puderes"
világába
helyezi
a rendező,
vagyis időben
eltávolítja
tőlünk.
A rafinált és festői környezetben
a hősök különös "lelkiállapotát"
a néző teljesen
követni
tudja.
A történet,
minden
sikarnlóssága ellenére, csupa tapintat, és él maga
vad, elemen táris
szenvedélyességével,
a
lélekelemzés
pontosságával,
megbotránkoztatás helyett
megrendülést
okoz.
Teljesen
más oldaláról
mutatja
be a
rendezőt
a Szégyenlős
Charlie, amelyet
a
Svéd Filmek
Bemutatója
során
más filmekkel
együtt,
szintén
alkalmunk
volt
itthon
megismerni.
Sjömannál
a férfiszereplők a nyitó képsorokban
egy sauSjöman:

Nővérem,

szerelm em
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nában teljesen
meztelenül
jelennek
meg. Hivalkodó
meztelenségük
uniformisában különböző korú és társadalmi
állású
férfiakat
ismerünk
meg. Még sincs ezekben a jelenetekben
semmi erotikus, inkább
a meztelenség
divat jának játékos kigúnyolása és annak
a hangsúlyozása,
hogy a
testi meztelenség
természetessége,
felszabadult őszintesége,
együttjár
a belső élet,
a szellem
felszabadultságával.
Csakhogy
ennek az ironikus
férfi-sztriptíznek
hősei
felöltözve,
furcsa
módon,
félszeggé,
szemérmessé
válnak.
Lelkileg
nem képesek
annyi
természeteséggel
levetkőzni,
szabaddá
válni. Tétovák,
bizonytalanok,
bár
tiltakozásuk
a "jólnevelt"
társadalom
hipokriziseeUen
tudatos.
Ugyanúgy,
mint
"lázadásaik"
a rendszer
ellen, HZ ,a gúnyorosság, arnivel
mindazokat
a társadalmi
jelenségeket
szemlélik és ábrázolják,
amelyeket
ironikusan
ők maguk
így neveznek: "szocializmus
skandináv
módra".
Mert van ennek
a bohókásari
bölcs és
bájos
filmnek
politikai
mondandója
is.
Vagy pontosabban
: kacérkodik
ilyesmivel.
De a súlyos társadalmi
igazságokkal
olyasféleképpen
labdaznak a film hősei, mintha nehéz
vasgolyókkal
teniszmérkőzést
folytatnának.
Charlienak
nincsenek
megalapozott
éleielvei
vagy politikai
nézetei,
nem irányítja
az életét, hagyja, hogy történjenek
vele la dolgok, Sodortat ja magát
az eseményekkel
egészen addig a pillanatig, amíg a körülmények
döntésre
nem
kényszerítik,
Igaz, amikor
döntött,
egyszerre
határozottá,
sőt harciassá
válik,
Miután
csatlakozott
a baloldali
fiatalokhoz, vállalata
teherautóját
"megszökteti",
és részt vesz a cég kocsijával
egy kommunista
tüntetesen.
Majd amikor leleplezik, pimaszul
vitatkozni
kezd főnökeivel.
A maga türelmesen
erőszakos módján közvetít a munkásosztály
és a hatalmon
lévők
között. Vagyis naivul,
hetykén,
úgyszólván egymagában
folytatja
a Don Quijote-i
osztályharcot.
Ezek a jelenetek
a film végén politikai
pamflet-jelleget
öltenek. Társadalmi "illetlenségükkel"
, politikai pikantériájukkal
hasonlóan
ártatlan
derűt árasztanak,
mint a kezdő képsorok
meztelen
fürdőjelenetei.
Ám hogy mit gondol valójában
ez a Charlie
-aki
mindig
a jó
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ügy mellé igyekszik
állni -,
vagy hogy
milyen nézeteket
vall a film alkotója,
azt
nemigen
tudjuk meg. Csak annyi világos,
hogy a valóság ellenáll aváltoztatni
akarók szándékainak;
a fiatalság
akciói valahogyan
félrecsús,zn.ak,
sután Iélbernaradnak.
Harsány
vi talitásuk,
felsza bad ult
energiáik
halvány
kompromisszumokká
gyöngülnek
nemcsak
a közéletben!
a film végére.

A tragikus
képtelenség,
hogy
az ember
az életét jó irányba
fordítsa,
hogy valami
jót, értékeset.
értelmeset
csináljon
belőle
Strindberg
óta - alapmotívuma
nemcsak Bergman
filmjeinek,
de általában
a
mai svéd ,filmművészetnek
is. Ez az önmagukkal
és környezetükkel
folytatott
küzdelem,
amelyet
a tehetetlenség
bénító
érzése minduntalan
lefékez,
nyomja
rá a
bélyeget
a legtöbb
filmjükre.
Azokra
is,
amelyeket
az előbb említettekkel
együtt
nemrégiiben
a Filmmúzeum
bemutatóin
láthattunk.
(Lars Forsberg:
A jenki, Roy
Andersen: Svéd szerelmi történet, Kjell
Crede: Harry Munter, Bo Widerberg:
Szerelem 65). Csakhogy
míg Bergman
elbeszélő stílusa rnind aszketikusabbá
és csupaszabbá válik az évek során, addig a mai
svéd
filmek
legtöbbje
nélkülözi
ezt az
összefogottságot,
egyszerűséget,
pontosságot. Bergmannál
miriden
szónak,
minden
mozdulatnak,
rninden
pillantásnak
szinte
"fizikai"
súlya van. Semmi ,felesleges
cicoma. Nála minden,
ami történik,azérl
oly hihetetlenül
intenzív
és természetes,
mert semmit sem bíz a véletlenre.
Rendkívüli szigorral
komponál,
és még rögtönzéseit is kidolgozza,
előkészíti.
Minden természetesnek
hat, -mert mindent
"megcsinál" .
"Semmit
sem utálok jobban,
mint ami
idomtalan.
A formátlan
ehborzaszt"
nyilatkozza
a Oahiers
munkatársának.
Nos, az őt követő
rendező-generáció
talán ebben különbözik
tőle a legjobban:
hiányzik
belőlük
a forma
tisztelete
és
nincs arányérzékük.
Filmjeiknek,
sok részletszépségük,
részletigazságuk
ellenére,
nincs meg az a szilárd
gondolati
váz uk,
amely a folyékony,
szabadon
áramló, foly-

Roy Anderson:

Svéd

szerelmi

történet

ton változó életanyagot összefogná, határozottan körvonalazná.
Legjobb példa erre Bo Widerberg filmje, a Szerelem 65, amelyet némi iróniá-

val a svéd Nyolc és fél-nek nevezhetnénk.
Widerberg, Fellinihaz hasonlóan, egy filmrendező - vagyis saját - művészí,
emberi válságának, megtorpanásának
rajzát
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adja a közvetlenül
elbeszélt, lazán összefűzött epizódok ban. A szereplő
színészek
igazi keresztnevüket
viselik, mintegy
'ezzel is célozva a filmvalóság
és életvalóság
összefüggéseire,
egymásbajátszására.
A
párbeszédek
némelyike
teljesen
improvizált, 'ezzel szemben
a képi beállítások
túlságosan
is megkomponáltak.
A film
egyensúlya
ettől ugyanolyan
labilissá válik, mint a szereplők
belső egyensúlya.
Az eredmény:
spon tanei tás helyett
bizonyos csináltság,az
élet valódi színei, ízei
helyett pedg erőtlen, kissé terjengős
esztétizálás. A sárkányeregetés,
amely .a képzelet játékát lenne hivatva pótolni, visszatérő képi motívuma
a filmnek:
mint a
végtelen
távlatokkal
érintkezni
vágyó, a
föld és ég között,
a Semmiben
lebegő
alkotói gondolat szimbóluma. De a játékos
sárkányeregetöket
a filmrendezőt
és
környezetét
csak egy vékony
szál, a
papírsárkány
zsinege köti a valóság talajához. Ez a gyenge fonal pedig nem elegendő ahhoz, hogy a néző figyeimét
a
gondolatilag
túlságosan
szétfolyó,
érzelmileg túlontúl lebegő filmhez kösse.
Bo Widerberg,
az Elvira Madigán, az
Adalen 31 méltán elismert rendezője ezúttal
nem győzött
meg bennünket.
A
Szereleni 65 bizonytalan
lépés visszafelé
a tehetséges
rendező pályáján.
Legujabb,
a századeleji
Amerikában,
svéd emigráns
környezetben
játszódó Joe Hin című filmjét ezzel szemben
a francia
kritika
úgy
üdvözli, mint "nagy népi filmalkotást".
A fiatal író-filmkritikus,
Jörn Donner
a mindennapok
intim légkörének
ábrázolója,
Antonionit
tekinti
mesterének.
Első
játékfilmje,
az Egy szeptemberi
vasárnap
(1963) befejezése
után
így nyiltkozik:
"Igyekeztem
elkerülni
mindent,
ami túlzott és mesterkélt...
Minden
erőmmel
azon voltam,
hogy egyszerű
és világos
legyek, ez azonban nem akadályozott
meg
abban, hogya képek közvetítésével
a környező világ légkörét visszaadni próbáljam."
Donner
filmjeiben
szinte
tudományosan kutatja nő és férfi együUélésének
lehetetlenségét.
(Szeretni, 1964, Kaland indul, 1965). De ezek a filmek nemcsak
pszichológiai
igazságokat
ábrázolnak,
hanem a rendező nemzedéktársai
alkotásai54

hoz hasonlóan,
bírálják
a jóléti Svédorszagban azokat a tendenciákat,
amelyek
l
korlátolt
önelégültséghez
és triviális
életvi telhez vezetnek.
Donner,
Widerberg,
Sjöman,
a svéd
új filmnek ez az írói, kritikusi
triásza és
1 hatvanas
évek másik felében feltűnt vagy
megújhodott
rendezők
(Ame
Mattson,
Lars Magnus
Lindgren,
Ame
Sucksdorff,
Hasse Ekman, Ingve Gamlin,
Mai Zetterling.
Lars Göding és Jan Troell), még azok is, akik tudatosan
csatlakoznak valamelyik
modein
európai vagy
tengerentúli
irányzathoz,
sajátosan
skandináv vonásaikkal
fontos
árnyalatokkal
xűlönböznek
"modelljeiktől".
A skandináv
irodalom
és film nagy korszakainak
bélyegét, akarva - nem akarva, legtöbbjük
magán viseli. Filmjeik
között ott terebélyesedik a megtagadott
epikus-ősanya,
Lagerlöf Selma alakja, ott ágaskodik
az önmarcangoló,
gyűlöletet
sziszegő
Strindberg hatalmas
árnyéka,
és ott lebeg körülöttük Kierkegaard-nak,
az egzisztencializmus atyjának,
a "paradox
kereszténység" hirdetőjének,
a szorongás,
a "semmibehullás"
filozófusának
hazatérő
szelleme is.

A nálunk bemutatott
filmek között találkozhatunk
a svéd film nesztorának.
AH
Sjöberg-nek
legutóbbi
St.rindberg-filmjé'lel. Az Apa a színházi
filmrendezés
hasyományait
folytatja.
Sjöberg, aki a harmincasévek
nagy hullámvölgye
után, 1944ben, Hajsza című filmjének
nemzetközi
sikerével
a film forgatókönyvírója
az
akkor
még ismeretlen,
fiatal
Bergman
volt - kiragadta
a svéd filmet provinciajs elszigeteltségéből,
az első nagy egyéníség
a Sjőjstr-orn-kor szak után. A kiváló
Shakespeare-rendező
már a Júlia kisasszony
verziójával.
amelyért
1951-ben
Canriesban nagydíj at kapott, megmutatta,
milyen
szuggesztív erővel képes megidézni
St.rindberg dúlt, beteg, ingerlékeny,
önpusztltó
világát. Az Apá-ban is lefegyverző
mesterségbeli
tudása,
képeinek
festőisége,
a
jellemek plaszticitása,
de ebben a filmjében a strindbergi
elbeszélő
technika
múlt és jelen álomszerű
összefüggése,

-

kü-

lönböző idősíkok
egyesítése
nem szerepel döntő súllyal.
Egyébként
Strindberg
hatása
nemcsak
nemzedéke
íróira terj ed ki, de túlfűtött,
kegyetlen észlényeinek
utódjait
felfedezhetjük az új svéd film modern
figuráiban
lS. "Az én alakjaim
- mivel modern
jellemek mohóak,
hisztérikusak,
ingadozók, ziláltak.
réginek
és újnak keveredései" olvashatjuk
a Júlia kisasszony
előszavában.
Nem állít juk, mintha
a gyűlölet, amelyről
már Kosztolányi
azt írta,
hogy "a legjellemzőbb
svéd tulajdonság,
híresebb
specialitás.
mint a svéd kesztyű
vagY.ét svéd gyufa", ma is uralkodó
tulajdonsága lenne a svéd film alakjainak.
De
Strindberg
híres proklamációj
a, amely
az
avantgarde-izmus
zászlóbontásának
tekin thető, félelmetesen
ráillik a mai filmek
némely hősére.
Az örökös versengés
férfi és nő között
Strindberg
darabjait
pánbajhoz tette hasonlóvá. Ez a szin te mitológiai
méretű
viaskodás ma nem annyira
a "nemek
harcában", mint más viszonylatokban
jelentkezik a svéd filmben.
A külső és belső világ kapcsolata
minjig is központi
problémája
volt a svédeknek. Környezetülehöz
- filmjeik
tanúsága
szer-int is - ugyanolyan
kiegyensúlyozatlan, konfliktusos
a kapcsolatuk,
mint önmagukhoz.
Természet
és ember
viszonya
a táj a svéd filmeknél
nem csupán
háttér,
dekórum,
de a dráma
szer eplője
is éppoly feszültségekkel
teli, sokszor
ellenséges,
mint nő és férfi, ember és ember, gyermek
é". szülő, nevelt
és nevelő
viszonya.
A természet
a szigetvilág
varázsát és rettenetét,a
magány
szabadságát
és
szororiga tó
börtönszerűségét
j elen ti
számukra;
hatalmas
szépségével,
végtelen
közönyével,
rej tett
csapdáival

egyszerre
lenyűgöző,
felemelő,
védelmező
és fenyegető.
Az áthatolhatatlan
sűrű
erdők zúgása, a szürke, hideg Északi-tenger
moraja
nemcsak
kisérőzenéje
magány uknak vagy az együttélés
drámáinak.
A kiismerhetetlen
természet
bármelyik
pillanatban
vad, démoni
erővé
válhat,
akár
a szerelem.
Babonás,
homályos
irracionális erővé, amelynek
az ember éppenúgy
ki van szolgálta tva, min t saj á t "kiismerhetetlen"
emberi
természetének.
A kiszolgáltatottság
különös hangsúllyal
szer-epel a női sorsok ábrázolásánál.
A nő
nem egy filmjükben
passzívan,
tehetetlenül sodródik
a férfiak
"társadalmában".
(A jenki) "Érthető,
hogy a kiszolgáltatottságnak a legbrutálisabb
formája,
a szülés,
xomoly
helyet
kap a svéd filmben"
írja Magyar
Bálint, aki A svéd film lelke
című könyvében
sok más között Mai Zetterling Szerelmespár című filmjét
elemzi
ebből a szempontból.
Hasonló
motívumokra
mi is felfigyeltünk
a Filmmúzeumban
bemutatott
filmeknél.
Az állapotos
nő mint
szerelmi
partner,
a szülés
mint a drámai konfliktus feloldása
szerepel,
méghozzá
némi iróniával,
a Szégyenlős Charlie-ban, és különlegesen
vad,
katar tikus
és pa tétikm
formában,
.a Nővérem, szerelmem
utolsó
képsoraiban.
Szórványos
tapasztalatainkból
és mindabból, amit a svéd film nemzetközi
visszhangjából
kihallunk,
annyit
biztonsággal
megállapíthatunk
: a nagymultú
svéd filmműveszet
kitérőkkel.
megszakításokkal,
de
bizonyos
belső következetességgel
járja a
saját útját. A hagyományos
és nem hagyományos
irányzatok
békés egymás
mellett
élésének
múvészetpolitikája,
úgy látszik,
gyümölcsöző,
életkiépes gyakorla tnak bizonyul.
Mágori

Erzsébet
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VALLOMÁSOK,

KRITIKÁK

Ha megkérdeznénk valakit: mit tud a svéd
film ről, alighanem egyetlen nevet említene, Ingmar Bergmanét. És egyetlen filmre
emlékezne - az is .Arne Mattsen műve
- az Egy nyáron át táncolt-ra. Mert körülbelül ennyi jutott el hozzánk egy
név, egy film. É'S a legenda: a svéd filmek
erotikája,
perverzitása.
(Film világ

1966. 15. sz.)

A megelőző évtizedekhez képest a skandináv film történetéről
szóló tanulmányok
arcula ta mélyreha tó változásoka t muta t.
A legendák, amelyek a kezdet és a kibontakozás körül keringtek,
szertefoszlottak;
sok előítélet, feltétel nélküli megoszlás
vesztett az erejéből. A legutóbbi filmtőrténeteket, a korábbiakkal ellentétben, már
nem uralják mítikusan
olyan "klaszikusok", mint Sjöström és Stiller. Velük szemben - ugyanúgy, rnint a modern skandináv film másik dicsőségével, Ingmar Bergmannal szemben - megváltozott
kritikai
szellem érvényesül.
(Cinema

Nouva,

1971. 210. sz.)

Amíg ... Carl Henrik Swenstedt svéd kritikus kereken tagadta, hogy a fiatal svéd
filmművészetnek
bárminő köze is lenne
az irodalomhoz, Ingeborg Ressing-Flatow,
a probléma német elemzője szinte minden
56

fiatal svéd film irodalmi kapcsolatát
kimutatta - 'az alkotóján keresztül.
Ami
abból a paradox helyzetből fakad, hogy
ennek a látszólag és eszközeiben annyira
nem irodalmi filmművészetnek
szinte minden alkotója valamilyen formában ircdalmárként, költőként, kritikusként,
prózaíróként indult ...
. .. Hasonlóképpen
érdekes filmtörténeti
vitakra adott alkalmat a fiatal filmművészet és a svéd tradíció viszonya. Itt is a
hazai előadó, Rune Waldekranz
filmtőrtériész volt az, aki a fiatal svéd filmiskola
radikális antitradicionizrnusát
és modern
inspiráltsagát
hangoztatta,
míg Marcel
Martin francia kr itikus a klasszikus svéd
némafilm és a modern filmalkotások
közötti szemléleti rokonságoka t húzta alá és
elemezte. .. Corrado Terzi olasz kritikus
... a bergmani örökség és hatás problematikáját vitte be a vitába. S lehet, hogy
igazságtalanul,
de végül is Bergman vál t
a vita középpont jává, és a bergmani hagyomány mérlegén a fiatal svéd film ismét hangsúlyozom:
talán igazságtalanul,
hiszen korunk egyik legnagyobb filmzsenijének árnyékával kell viaskodniok - de
könnyűnek találtatott ... Úgy tűnt ugyanis, ... hogy mindazok a szemléleti és eszBo Widerberg:

Szerelem
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I

közbeli vívmányok,
amelyek
a bergman i
oeuvre-ban
egy megszenvedettségben
és
tragikus
pátoszában
mélyen
humanista
mondanivaló,
vallomás
kifejezőeszközeként és 'elemeként
láttak napvilágot, ' " a
fiatal művészek
alkotásaiban
már az öncélú hatáskeltés,
sőt olykor a felelőtlen játék rutinelemeivé,
kliséivé váltak.
Különösen az eretikára
vonatkozik
ez; e területen több filmmel, különösen
Vilgot Sjöman Kíváncsi vagyok című egyéb vona tkozásai ban, példá ul társadalmi
moridanivalójában
bátor és haladó, eszközeiben
modern filmjével
kapcsolatban
már a
pornográfia
nem is egészen alaptalan vádja vethető fel.
(Gyertyán

Ervin

FIPRESCI

a

Svéd

és a
1967, október)

Filmintézet

szimpóziumáTól,

A szexuális szabadság
és ősziri teség ki vivá sa csupán egy bizonyos szakasza volt a
svéd film általános
arcának,
Hogy a fiatal svéd film olyan szavakat társít, mint
"boldogság"
és "forradalom",
mint ahogyan a múlt megidézésénél
az Adalen és
a Joe Hill, vagy mint napjainkban
a Szégyenlős Charlie, és hogy azt mondják az
önmagával túlságosan
elégedett jóléti társadalornnak : "hazudtok",
mint
Sjöman
filmje, a Hazudtok,
vagy Forsberg
Agresszző-ja,
mndez
csak annak a bizonyítéka, hogy a svéd film a világ filmművészetében
jelenleg egyike azokn:l,k,amely eknek a politikai
és társadalmi
hatása
a legerősebb,
s ugyanakkor
a leginkább
kapcsolódik
korunk
érzékenységéhez.
Kétségkívül,
évek kellenek
még ahhoz,
hogy mindebből
észrevegyenek
valamit,
Hogy megállapítsák:
az erotikus
pillanatok, amelyek
(a szó legszebb értelmében)
az Adalen-t
ékesítették,
eltűnnek
a Joe
Hill-nél, rnivel Widerberg
ez esetben más
eszközöket választott
ahhoz, hogy életszeretetét kifejezze,
Hogy megértsék:
a Kíváncsi vagyok viharos vitalitása folytatódik a Szégyenlős Charlie-ben, amely egyszerre szekatlan
és gyöngéd melankolikus
szerelrni történet
és az osztálymagatartások finom rajza,
(Jeune
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Cinéma,

1971, 57, sz.)

VILGOT

S)ÖMA~

Léna, Börje és én utat nyitottunk,
lehetőséget adtunk
a pornográfia
kedvelőinek,
Szep eredmény
a mi hősies, önfeláldozó
harcunkban,
a világ minden cenzúrajával
szemben,
a művészet
szabadsága
nevében" ,
Kis avantgardista
csoport voltunk, amikor a Kíváncsi
vagyok-at forgattuk.
De
elég pökhendiek
ahhoz, hogy azt állítsuk:
öt év előnyünk
van másokkal
szemben,
Néha azt mondottuk:
öt év múlva a többiek szép csendben csatlakoznak
hozzánk, és
azt csinálják,
amit mi mostan.
Igazunk
volt, S mivel igazunk volt - ma a moderri
szerelmi jelenetek
egész sora kétségbeejtően ósdinak tetszik, , ,
Amit akartunk:
eltörölni a kliséket, szakítani a film hülye
öreg tradícióival
hogy a stúdiók falai kinyíljanak,
és nekünk
minden
lehetőségünk
meglegyen
őszintén,
pontosan
és autentikus an ábrázolni az embert.
(Részlet

HARRIET

egy

interjúból,

Film

in

Sweden,

1971,)

AHDERSSOH

- Mi svédek, általában
nem olyanek vagyunk, mint amilyennek
exportfilmjeinkből megismerni
vélnek minket. Az erotika,
a szexualitás
sokkal kisebb szerepet
játszik életünkben,
mint ahogy általában Európában tudni vélik, es nem vagyunk anynyira
egzaltáltak
és hidegek
sem, min t
ahogy azt a kűlfőldre
került
produkcióink alapján gondolják,
Ez a mi egyik fő
problémánk:
évente húsz-huszonöt
filmet
készítünk,
Ebből négy-öt
az erotika,
él
szexualitás
kérdésével
foglalkozik.
A külföld, sajnos, csak ezeket a filmeket
veszi
meg, így fogalmazott
műveink
alapján
eléggé hamis kép alakul ki rólunk.
(Filmvilág,

JEAH

1966, 15, sz.)

TROELL

A helyzet
nagyon nehéz a kezdő filmesek számára
(én negyvenéves
leszek, de
fiatalrendezőnek
tekintenek),
A gazdasági
légkör szigorú, A producerek
nem mernek
pénzt áldozni; a svéd film nagyon jó volt,

Sjöman:

A

szégyenlős

de a közönségnek
litikai Iilmjeink,

Charlie

túl nehéz. Vannak pode ezek olyan szemel-

lenzősek,hogy
nézik meg.

csak a meggyőződésesek
(Jeune

Cinéma,

1971. április)
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LARS

FORSBERG

Az én filmern politikus, és olyasmit akar
mondani, amire
az emberek valamiképpen reagálnak;
alkik azt moridjá t: "ez nem
igaz", azok érzelmileg
reagálnak,
visszautasítják a filmet, azért zárkóznak el, hogy
védekezzenek.
... Svédország
a jómód országa, ahol az
emberek a jóléti társadalom,
az újságok,
a kornmerciális
mozi által befolyásoltak.
Ez túl sok, az ,embereket nem lehet felrázni, ki lehet menni az utcára riportokat
osztogatni:
de az emberek nem figyelnek
oda, a tévét nézik.
(Maglehem

lONAS

en

Scanie,

Úgy hiszem, a rendező és a muvesz szociális feladata
az, hogy minél
mélyebbre
hatoljon
a valóságba
és átadja
magát
a legaprólékosabb
tapasztalatoknak.
Fontos az is, honnan jövünk:
ha az ember
a burzsoá
társadalom
neveltje,
akkor
mindenféle
olyan élménye és érzése van,
amelyek
a rniénkhez
hasonló
társadalmakra jellernzőek. Ám az ember ne meneküljön el az élményei,
a lidérces
álmai
elől, azt mondván:
ezek polgáriak,
ilye smiből nem lehet filmet csinálni. Nagyon
veszedelmes és fékező magatartás az ilyen.
Élményeinket,
álmainkat ki kell fejeznünk,
és nagyon fontos, hogy tapasztalatainkat
olyan módon hozzuk nyilvánosságra,
ahogyan azokat mi magunk átélt ük.

KJELL

Cinéma,

(Stockholm,

BO

1971. április)

WIDERBERG

1971.)

CORNELL

(Jeune

séges. Jóllehet
hiszek abban az erőben,
amelyet az utópia képes megterernteni,
és
amely arra kényszerít
bennünket,
hogy
jobban megismerjük
mindazt,
amire törekszünk.
Hiszen ebben van a film csodála tos rendeltetése,
ez a szer epe, amelyet
be kell töltenie. Nyilvánvalóvá
kell tennie
mindazt,
amit kívánunk,
vagyis
amiről
valóban
álmodozunk.
A film álomgyárrá
válhat,
de olyan igazi álmok gyárává,
amely hasznosítható
álmokat állít elő, satnya, ósdi, hamis álmok helyett.

1971. április)

GERDE

Mi összegyűjtjük
ellenvetéseinket
az ellen
a társadalom
ellen, amelyben
élünk, az
ellen az ember ellen, akik vagyunk.
De
csak nagyon ritkán tudunk 'elég konstruktívak lenni, vagy nincs elég képzelőtehetségünk és erőnk olyannak mutatni magunkat, mint amilyenekké
szer-etnénk
válni. Milyenek legyenek az emberi kapcsola tok? Milyen legyen a társadalom, amelyben .élni akarunk?
Az embernek
csak bizonytalan
elképzelései
vannak minderről,
s igyekszik ezeket megfogalmazni.
De óriási kihívás. mindezt
ábrázolni,
láthatóvá
tenni, amennyire
csak egy filmben lehet-

Mindazt illetőleg, ami Joe HiU kivégzését
követi, szarintem
az emberek
nyugodtan
táncolhatnak,
mialatt ő a kötélen lóg, mert
a szocializmus
vidámság
nélkül
semmit
sem ér. Öröm nélkül nem egyéb, mint
valami száraz és elvont dolog. Ahhoz, hogy
az embereket
meggyőzzük,
hogy ők rendelkezzenek
az élet kiváltságaival,
olyan
alternatívát
kell
nyújtani
nekik, amely
nem száraz, hanem...
hogyis mondjam?
ízes, nedvdús...
mint valami gyümölcs.
(Cannes,

INGMAR

1971.)

BERGMAN

Az ember szabad lett. Iszonyúan, félelmetesen szabad. A vallást ésa
művészetet
már csupán érzelmi okok tartják életben.
Nem más ez, mint konvencionális
udvariasság a múlt iránt vagy bizonyos jó indulatú segítőkészség kortársaink iránt, akik
egyre idegese bben vergődnek a szórakozások civilizációjában.
Hangsúlyozom,
véleményem
abszolút
szubjektív.
Remélem,
sőt hiszem, hogy mások árnyaltabban
és
objektívebben
szemlélik a világot. De ha
e félelmetes
nyomorúság
láttán is makacsul hirdetem, hogy folytatni kívánom alkotó tevékenységemet,
akkor ennek oka
rendkívül
egyszerű ...
Az ok neve: kiváncsiság.
Elviselhetetlen, határtalan,
kielégíthetetlen,
szűntelenül megújuló kiváncsiság hajt előre, nem
hagy egy pillanatnyi
nyugtot sem. Ma ez
helyettesíti
bennem a múlt gyötrő kőzlési
vágyát. Úgy érzem magam, mintha hosszú
elzárás után most szabadulnék
hirtelen
a
börtönből, hogy belevessem magam a zaj-

gó, üvöltő, mozgalmas életbe. Megfigyelem
dolgokat, feljegyzem,
szemlelem.

é~

(A Persona

bemutatója

alkalmából,

1967.)

Politikailag
nem foglalok állást filmjeimben, de igyekszem,
amennyire
csak lehetséges, közel férkőzni
az igazsághoz.
Külön kell azonban választanunk
két dolgot:
egyrészt az egyéni politikai álláspontomat,
másrészt
a művészi
politikai
álláspontomat. A személyes állásfoglalásom
csak rám
tartozik.
Mint művészt,
iszonyúan
megrémít, ami jelenleg történik, és semmiféle
zászló alá nem tudnék felsorakozni,
Azt sem hiszem, hogy rni rnűvészek áhrázolni tudnánk a politikai játékot. Egyéb ..
ként úgy találom. ez azoknak
sem sikerült, akik ezt megpróbálták.
(Peter Weiss,
Godard) . .. Ebből a szempontból
jobban
szeretem Vilgot Sjörnan Kíváncsi vagyokját. Megragadó
képet
nyújt
a hatvanas
évek Svédországáról
...
Azelőtt olyan csodálatosan
érdekesnek
találtam
önmagamat,
mint semmi mást.
Amikor ez a saját magam iránti érdeklődés kezdett
kissé elhalványodni,
különösen az utóbbi évek során, midőn a vallási
felépítményem
szertefoszlott
mennyi
minden től megvédett
pedig! - akkor körülnéztem a világban, és rémületet éreztem.
(Cahiers

du

Cinéma,

1968. 20.)

Más rendező stílusa nem hatott rám. De hiszan a hatások nem kizárólagosan
az ember foglalkozásával
kapcsolatban
jelentkeznek.
Minden
befolyáselhat
bennünket, ami körülöttünk
van: a modern fotó,
a televízió riport jai, a pop-zene,
amelyet
elbűvölőnek
találok.
Az egész élet hat
ránk. De legkevésbé
a filmesek
befolyásolnak, mivel nem úgy látom a világot,
mint ők. Tulajdonképpen
az eredményeimet úgy érem el, .hogy saját utamat követem.
Természetesen
mélyen hatnak rám azok
az új módszerek,
amelyekkel
ma filmet
csinálnak,
a film a filmért,
az például,
hogy nincs szükség világítási effektusokra,
és hogy kielégítő
eredményeket
lehet elérni komplikált
stáb nélkül is. Ezekkel az
eszközökkel bizonyos értelemben
vissza le-

het térni a film kezdeteihez,
amikor még
minden egyszerű volt: amikor egy kamerát a bokorba
állítottak.
Ezt én mindig
természetesnek
találtam.
A film területének pusztán
technikai
kiterjesztése
vonz.
(Cahiers

du

Cinéma,

1969. 215.)

A televízió
már egy idő óta elbűvöl azzal
a móddal,
ahogyan
az arcokat
bemutatja. .. Az első alkalom,
amikor
a tévé
óriási hatalmáról
először megbizonyosodtam, az arcoik ábrázolását
illetően,
egy
kívánságműsor
'Volt... Az álmom: játékfilmet készíteni
egyetlen
beállítással.
Hogy
fenn tudjam
tartani
az érdeklődest
egy
- másfél vagy két órán á t egyetlen
arc
körül. Az arcokra ikoncentrálok
és a hátterek nem 'egyebek, mint kiséretek.
Úgyszólván sose látni nálam nagyon
határozott hátteret.
(Cahiers

du

Cinéma,

1968. 203.)

Az Érintés az anyagi
valóságot
hangsúlyozza, azt a konkrét valóságot, amely két
egymást
szerető
lényt összekapcsol.
Ami
a kontaktust fenntartja.
Ami arra csábítja
őket, hogy kölesönösen
megérintsék
egymást az ajkukkal,
kezükkel,
egész bőrükkel ... hogy még jobban megbizonyosodjanak öt érzékük által amely a legkevésbé
csal -,
afelől, hogya
másik ott van ...
A film egy szenvedély
pszichológiai
rajza, az értékek szédületének
uralma alatt. ..
Bergman
sokkal inkább,
mint valaha,
az arcokat kutatja ... Az arc színháza az,
amit Bergman
meg akar mutatrii
a bőr
drámája
mögött ...
A puritán
Bergman
a janzenista
Mme
de La Fayette
nézeteit vallja. Az a sötét
erő, amely két lányt összeforraszt,
rendetlenséget
és botrányt
okoz...
Kényszeredett
klasszicizmusa,
a
fagyosság,
amelytől
azt kívánja,
hogy meglehetősen
pokoli lángokkal égessen minket, nem kerüli el olykor az unalmat.
(A Le Nouvel

Observateur

kl'itikája

1971. 368.)

Beszélgetés Arne Mattson-nal

Az utóbbi években Ame Mattson szembe
találta
magát
a svéd kritika
egyhangú
ellenállásával.
amelyre
most az Ann och

Eve -

de erotiska círnű filmmel válaszol.
A film egy filmkritikusnő
története,
aki
kizárólag
személyes
okok miatt elhatározza, hogy megszerzi
egy rendező
bőrét
és ez sikerül neki.
Egy svéd filmfolyóirat
szerkesztője
ez
alkalomból
meginterjuvolta
a rendezőt.

Miért gyűlölik
kusok?

Önt ennyire

a svéd kriti-

Bizonyára
megsértettem
egy vagy
több
kri tikust "undorodásommal"
. De ez az emberek közötti félénkségemből
ered.

Most kűlföldön készíti filmjeit - nemcsak a svéd kritikát, hanem a svéd közönséget is gyűlöli?
Gyűlölni

-

ez nagyon

erős kifejezés.

Ma-

gam is használom
néha, de ettől a szótól
félek. .. De teljes tévedés
azt feltételezni ... , hogy gyűlölöm
a svéd közönséget.
Egyébként
hozzá
intézem
rnondanivalómat. Mindig
is azt mondtam,
hogy számomra a közönség
a lényeg ...
A svéd
közőriség
számomra
hazám
közönsége,
és ezen a címen ő áll a legközelebb
a szívemhez.
Talán eljön egyszer
az idő, amikor mula tsagos dolog lesz a svéd
élet, a svéd társadalom,
a svéd környezet
leírása.
Pillanatnyilag
csak a kábítószert,
a prostitúciót
és az aszociális
kisember t,
a svéd társadalom
képviselőj ét fogadják
el. Más témák is kellenének.
Még ha nem
is volt több rnint száz éve háborúnk.
Még
egy kis forradalmunk
sem.
(Film

in Sweden,

1971. 1. sz.)

A svéd filmcenzúráról
Svédországban
betiltották
Ken
Russel The Devils (Az ördögök)
című filmjének nyilvános vetítését.
Ezzel
kapcsolatban
a
Chaplin
c. folyóirat 109. számában Nils-Hugo Geger és Örjan
Roth-Lindberg
vítát folytatott a
filmről és általában a svéd ce nzúráról.
Huxley
(A louduni ördögök)
című regényéből
készült, a cselekmény
a XVII,
századi Franciaországban
játszódik, főhőse Urbain
Grandier
louduni lelkész, akit bűbájossággal,
apácák
megrontásával
vádolva, 1644-ben máglyán elégettek. Richelieu
kora ez az
időszak, amikor a francia politika egyik legfontosabb
feladatának a protestan tizmus leküzdését tartotta.
Az

The

ördögök

Devils

of

Aldoux

Loudun

A film meggyőzően ábrázo.ja
a kor vallási életét, az ördögűzés babonáját,
az apácazárdák
életét. Az igazi é.etre vágyódó,
a hit tisztaságáért harcoló Grandier ellenfele XIII. Lajos király, aki a fi.Jmben többek között Venusnak öltözve szerepel.
A svéd krí trkusok úgy értelmezik a iilmet, mint az egyén

jogainak és a korrupt
nak a szernbeál.ítását.
zúra indokolása
így

hatalomA cenhangzik:

" ... károsan izgató és durvító
hatású".
Geber és Roth-Liridberg
egybehangzóan
megállapítja, hogy a Iilmben va.óban
vannak
ilyen jelenetek
a
"sexmiséken"
az ördögűzők
megerőszakolják
az apácákat -, de
mindez
semmi
ahhoz
képest,
amit ugyanez a cenzúra máskor szemrebbenés
nélkül c'1gedél yez. Különösen
vidéken
a
mozi.műsor
zömében
szadista
jellegű,
az erőszakot
dicsőítő
f'i.mekből ál.. És ezekben a filmekben
az erőszaknak
nincs
létjogosultsága,
Russel filmjében
viszont van. Számtalan
példával bizonyítható
a Svédországban bemutatott
filmek fasisztoid jellege. Reakciósan állít ják
be a nemek szerepét, a társacialmi jogokat, a nő közmegvetés
tárgya,
árucikk,
tárgy,
amelynek
se akarata,
se joga.
A cselekmény lényege a mohóság, a csalás és a kegyetlenség,
csak ez diadalmaskodik.
A főszerep.ők csupa negatív és destruktív
tulajdonsággal
vannak
felruházva. IMegvetik az emberi
életet, tele vannak faji elöíté-

letekkel. Ez jellemző a legtöbb
olasz vadnyugati
filmre
és a
kérntörténetekre.
Roth-Li ndberg
meghatározása
szerrnt: "Országunk igen sok községében szinte
kizáró.ag ilyen típusú filmeket
vetítenek."
A Russel-film ellen hozott intézkedés - rnint Roth-Lindberg
megállapítja
- "cenzúrahivatalunk erélytelenséget
és morálhiányát bizonyítja". Ide számíthatók a kormány
beavatkozásai a cenzúra kérdésébe.
Egyfelől betiltják
Az
ördögök-et,
másfelől tömegesen
engedélyezik a kommersz szadizmus
és
a fasizmusra
nevelés
filmjeit.
Mindez
közvetve
fenyegeti
a
gondolat- és a véleménynyil vánitasi szabadságot. Az illetékes
hatóságok nem tartják
szükségesnek, hogy ésszerűen járjanak
el, nem indokolják
döntései ket
és 'kellő ellenérvek
hatására
sem
változtatnak
véleményt.
Teljes következetlenséggel
egyik
nap gyámkodnak
a nép felett,
másnap félrevezetik.
Gazdasági
alapú, kettős morál uralkodik
Svédországban,
ez nyomja
rá
bélyegét a műve.ődéspoli tikára,
főleg a népműve.ésre.
(ChapU,n

109. sz.)

LÁTÓHATÁR

KÖZÖSSÉG
A szovjet

ÉS SOKFÉLESÉG

nemzetiségek

filmművészete

Az elmúlt évek nemzetiségi
filmművészete
nemcsak
a Szovjetunióban
váltott
ki érdeklődést,
fölfigyelt
rá az egész' nemzetközi filmvilág,
bár kétségtelen,
indokolatlanul kevés alkotás
jutott
el akárcsak
a
szecialista
országokba
is. A szovjet
filmkritika rendre visszatért
az eredményekre,
többször
megkísérelte
egy-egy cikk erejéig vagy kisebb
monográfiákkal
átfogni
egyik-másik
nemzetiség
filmművészetét
is.
Ma már szerenesés
helyzetben
vagyunk,
ha a szovjet
nemzetiségi
filmművészet
tendenciait
kívánjuk
áttekinteni,
mert
megbízható
támaszunk
lehet Ilja Vajszfeld
Zavtra i szegodnya
(Holnap
és ma) címü
múve.
A könyv
hallatlan
előnye,
hogy
olyan szerző írta, aki alaposan
ismeri
a
világ filmművészetét,
és mindenkor
él is
a ki tekin tés lehetőségével.
Vajszfeld
azt is állandóan
hangsúlyozza,
hogya
szovjet
filmművészet
mindenkor
szorosan
összefonódott;
a nemzetiségi
eredmények v~ltaképpen
az egész szovjet film
er-edményei,
hiszen szinte majd mindegyik
alkotás
közös munkával
jött létre, amely
munkánál
nem voltak
nemzetiségi
halárok ; sőt, az alkotok
ugyanannak
az iskolának
a nevelt jei, amelynek
legnagyobb
mcsterei
a szovjet
filmnek
megszerezték
a világhírt.
Hogy
csak egyetlen
példát
említsünk
Vajszfeld
könyvéből:
a kazah

filmművészek
első rneste rei kőzőtt tartják
számon
Eizensteint,
Kozincevet
és Trauberget.
Errnlert,
Rosaljt
és Sztrojevát,
Sk!ovszkijt,
Subot.
A szovjet nemzetiségi
filmművészet
eS,2tében a felületes
kritikák
gyakran
emlegettek
fiatal
filmgyártást,
kezdeti
kisérletezést,
jóllehet
a tények
cáfolják
ezt él
véleményt.
Örményországban
már
1907
óta gyártanak
filmhíradót;
Azerbajdzsánban 1916-ban
szervezték
meg a filmgyártást, Grúziában
1921-ben,
Üzbegisztán ban
1925-ben,
Turkméniában
1926-ban
készítették el az első játékfilmet.
1930-ig pedig
Tadzsikisztánban,
Kazanasztánban
és Kirgíziában
is lélrehozlák
a nemzeti
Iilmstúdiókat. A Baltikum
és az egyéb köztársaságok Iilmművészete
legalább
hasonló korú. Arról rrem is beszélve,
hogy ki emlékszik ma már mondjuk
az 1929ben megszervezett
Kino-Szibírre,
vagy a
két évvel
korábbi
Csuvaskinora,
amely
szintén önálló nemzetiségi
stúdió volt Csebokszari
városában,
és Szár-Pige
címmel
hozott
létre
figyelemre
méltó
alkotást?
Igen, ezek is léteztek.
Igaz ugyan,
technikailag
nem
mindig
voltak
tökéletesen
fölszerelve,
helyenként
még a harmincas
évek második
felében
is készültek
némaJoszelliáni:

Lombhullás

~

J oszelliáni:

Lombhullás

filmek, és ezt a vetítési lehetőségek
technikai színvonala is indokolta.
Kapacitás szempontjából nem mondható rossznak a nemzetiségi stúdiók helyzete.
Bőséges alkalom nyílik a kísérletezesre a
rövidfilmek területén. sok dokumentumfilm készülhet, és a játékfilmek száma is
elégséges. A legújabb adatok szerint a
közép-ázsiai stúdiókban a következőképpen alakult a helyzet: 2-2 film készül
a türkmén, a kirgiz, az azerbajdzsáni,
3-3 a tadzsik, az örmény, 5~6 az üzbég,
10 játékfilm pedig a grúziai stúdióban.
A Baltikum köztársaságaiban hasonló a
helyzet, az ukrán, a belorusz és a moldavai filmgyártás még termékenyebb.
A közép-ázsiai köztársaságok
filmművé-

"

szete két évenként bemutatkozik az Azsiai
és Afrikai Országok Filmfesztiválján,
Taskentben. Részt vesznek a nemzetiségi filmművészek alkotásai a legjelentősebb nemzetközi fesztiválokon, és már jó fél évtizede megkülönböztetett figyelem jár ki
ezeknek a filmeknek szinte mindenütt a
világon.
A fellendülés kezdetei csaknem egybeesnek a szovjet filmművészet általános fellend ülésével. Ez érthető is, hiszen a személyi kultusz éveiben ugyanazok a problémák jelentkeztek mindenütt: a valóság
árnyékosabb oldalainak elhagyása, amely
együtt járt a lakkozás tendenciájával; a
hősiesség hangsúlyozása az emberi lényeg
rovására és a monumentális igénye, amely

azonban nem tudott megbirkózni legnagyobb ellenfelével. az ürességgel. A klaszszikus szovjet filmművészet legjobb hagyományai váltakértéktelenné
ezekben az
években, hisz ugyan mire kellett volna
Vertov szociografikus hűsége, dokumentális bátorsága. A változás levegőjét hozó
filmek egytőlegyig
az embert a maga
teljességében, tehát hibáival, gyarlóságaival egyetemben próbálták megvizsgálni,
ábrázolni. Gondoljunk csak az első nagy
nemzetközi sikerre (Szállnak
a darvak,
1957.), amely a grúz származású Kalatozov munkája, s akit indulása a szociografikus -szemlelet egyik legjelentősebb képviselőjének ígért csak Bunuel Las Hurdesához fogható filmjével (Sót Szvanyétyijának, 1930.).
A nemzetiségi filrnművészeknek
is le
kellett számolniok azzal a tendenciával,
amelyegyoldalúan,
mintegy egzotikumként ábrázolta a nemzetiségek helyzetét,
illetve azt sem, csak a konstruált problémákat. Ez a szemlelet mesés, kalandos,
ugyanakkor mégis sablonos filmeket eredményezett. Az üzbég Az emirátus bukása
nem több egy gyöngén megcsinált westernnél, illetve annak keleti válfaja. Freskók készültek, történelmi tablók, csak a
történelemből kimaradt a valóságos ember,
kimaradt a valóságos táj, kimaradt a létezés gondja, azaz a lényeg. Holott a
nemzetiségek sajátos problémái, a fölemelkedésért való küzdelem, a társadalmi
átalakulás alapja lehetett volna egy föllendülést ígérő művészeti légkörnek, amelyben minden egyes műalkotásra komoly
társadalmi funkció vár. (Távoli összehasonlí tás kén t gondolj unk Latin -Amerikára,
pl. a brazil filmművészetre.)
Hogy ,ez mennyire így volt, igazolta az
elmúlt csaknem másfél évtized, amely fölszámolta a személyi kultusz korszakának
merev szemléletét. A filmművészet különben is rendkívül gyorsan érzékeli a változásoka t; megnövekedett társadalmi szerepében a szovjet filmművészet jelentős
új alkotásokkal hívta föl magára a filgyeImet. Természetesen ez sem volt töretlen
lendület. Míg például a grúz Rezo Csheidze
és Tengíz Abuladze (mindketten a negyven évesek generációjából) az első években

két filmmel is jelezte, hogy lejárt a Csiaureli-féle sematikus tablók ideje, a hatvanas évek eleje megtorpanásról tanúskodik.
1965 táján következett a szovjet filmművészetben egy újabb korszak, amely gazdag volt, és gazdag máig igényes, a külvilág számára is sokat mondó alkotásokban. Ebben az újabb periódusban a nemzetiségi filmművészet elejétől kezdve figyelemre méltó, nemegyszer nemzetközi
sikereket arató műveket produkál.
Szükséges volt ez a rövid áttekintés,
mert enélkül nehezebb lenne megérted,
miért olyan fontos állomása az egész szovjet filmművészetnek
a litván Vitautasz
Zsalakjavicsusz Senki sem akart meghalni
(1965.) című filmje, amely Szovjet-Litvánia legnagyobb problémáját, a "bandákat"
vizsgálja
rendkívül
mély pszichológiai
elemzéssel, társadalmi feh::lfsségtud~,t tal.
Vajszfeld fölveti, hogy a fölületes szemlelő
akár westernt is láthatna ebben a rendkívül dinamikus, fordulatos és izgalmas
filmben. Ugyarnakkor a film lélektani dráma is, súlyos tragédiákkal. S ezek a tragédiák egytől egyig arra utalnak, hogy a
Baltikum sajátságos problémái differenciáltabb figyelmet érdemeltek volna ahhoz,
hogya
súlyos konfliktusok elkerülhetők
legyenek. Mindezt egy család tagjainak
sorsán (a forgatókönyv egyik variánsának
Medvék volt a címe, utalva a litván Lokis családnévre) mutatja meg a rendező,
a hitelesség igényével. A hitelesség, az
őszinteség,
líraiság jellemzi az örmény
Frunze Dovlatján Szervusz, én vagyok című filmjét, amely egykorú Zsalakjavicsuszéval. Ez a film - mutat rá Vajszfeld változást hozott a jereváni filmstúdió értékelésében. Ugyanis megszületéséig számos bírálat érte (többek között a nagy
festő, Martirosz Szár,ján részéről is) az örmény filmművészetet. Szarján Bek-Nazarovot, az örmény film mesterét hibáztatta
elsősorban és tanítványai
élettelenségét.
Nos, Dovlatján filmje a cáfolat, egyik nyilatkozata pedig a prograrnot is fölvázolta :
"Mi egyszerűen filmművészetünk új alapra helyezésére törekszünk, a gondolkodás
új sajátosságait keressük azzal, hogy kiismerjük az ember pszichikumát és újszerűen mutatjuk meg a filmvásznon."

És ha általánosságban is meg akarjuk
határozni az ebben az új periódusban keletkező nemzetiségi filmek jellemző vonásait, akkor a hitelesség, az őszinteség, és
a líraiság biztos fogódzót kínál számunkra. Érdekes módon, rendkívül sok közös
vonást találunk a nemzetiségi filmek között, jóllehet - mondjuk - a Baltikum
és Közép-Ázsia köztársaságai mind földrajzi, mind történelmi-társadalmi
vonatkozásban eltérése~et mutatnak. Természetesen, itt a történelmi-társadalmi
eltérések emlegetésekor főleg a hagyományok
különbözőségére kell gondolni. A mohamedán Közép-Ázsia
(gondoljuk el, a próféta tiltotta az emberi arc ábrázolását) más
társadalmi konvenciók terhét hozta magával, mint az európai kultúrával nem is
csak érintkező, de annak szerves részét
képező Baltikum. A ssmatizmus korszakában ezek a jellegzetességek elvesztették
igazi jelentőségüket, a szocialista építés
Irina

Poplavszkaja:

Dzsamila

szerelme

sikerein vol t a fő hangsúly, a nemzeti
specifikumok zavarták volna a monumentális egység képzetét. Mihelyst azonban a
hitelesség és az őszinteség igénye átalakította a szemléletet, világossá vált, hogy
éppen az eltérések, a problémák föltárásával lehet közelebb kerülni a szocialista
társadalom lényegéhez. Az új korszak jelentős filmalkotásainak mindegyike hangsúlyozza nemzeti karakterét, a szűkebben
vett haza, a nép, a történelmi múlt és
annak öröksége adja ezeknek a filmeknek
hiteles légkörét. Gondoljunk MihalkovKoncsalovszkij Az első tanító (1967.) című
filmjére, amely pontos és korhű képet rajzol a korabeli kirgiz társadalmi válságról.
a forradalom utáni évek nehézségeiről;
kendőzés nélkül mutatja a nyomorúságos
kis falut, az emberek döbbenetes elmaradottságát,
a sivár, kietlen tájat, ahol egyetlen fa már-már ereklye számba megy, és
jelképévé válhat egy életíormának,
amely

minden nehézség ellenére is a termékenység ígérete. Ezt a jelképet látja benne Vajszf'eld is, akit a film sokban Bunuelra és Wajdára emlékeztet, és ha naturalizmusba hajló kegyetlenségeire
gondolunk, könnyen igazat is adhatunk neki.
A filmet Csingiz Ajtmatov művéből készítették csakúgy, mint a Dzsamila szerelmé-t és a Versenyló halálá-t. Vajszfeld
külön fej ezetet szen tel Aj tma tovnak s az
ő írásaiból készült filmeknek. Kiemeli fogékonyságát a tragikus iránt, amit mind
a Dzsamilá-ban, mind pedig Gonosz című
filmjében bizonyított. A Gonosz című filmen' nevelkedett egyébként egy sereg fiatal filmművész : Larissza Sepitko (aki rövidesen Szárnyak című kitűnő filmjével
vált ismertté), Samsijev, Zsanturin, Juszupzsanova, Doszumbaev, akik ennek a
filmnek a főszerepeit alakították. Atkelés
című filmje azt bizonyította, csakúgy mint
Kurosawa A vihar kapujában című alko-

tása, hogy egy film magvát képezheti a
főhős monológja is. Az első tanító főhősét
is egy Kurosawa-film, a Vörös szakáll 01'voshőséhez hasonlítja, aki ugyanolyan aszketikus megszállottsággal végzi hivatását,
ahogy Düsen látta el erejét meghaladó
munkáját. É's bár Vajszfeld nem beszél a
Versenyló halálá-ról, ezt a filmet is ide
kell sorolnunk. Ez is a kirgiz sztyeppék
súlyos világát idézi. A hazai táj a szerzők
számára éppen komorságában válik végtelenül kedvessé, és lehet témája visszafogott lírajuknak. Ugyanakkor nemcsak erről szólnak ezek a filmek, többet mondanak. Mindennapi Iéttevékenységről,
fojtott, majd szikrázó indula tokról, tragédiákról és szerelmekről, hősiességről és
elesettségről beszélnek. Ezek a hősök azonban nem a sematikus szovjet filmekből
ismeretesek, hanem a mindennapokból, és
sokszor csak azért hősök, mert mások nem
lehetnek. A kirgiz tanító hogyan is lehet-
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ne hős ,a szokványos értelemben, hiszen
talán nincsenek is különleges tulajdonságai; minden áron tanítani akar, de maga
sem tud sokkal többet diákjainál ; szertelen indulatokat akar megfékezni, és maga
is fékezhetetlen indulatokkal küszködik.
És vajon milyen hős a Lombhullás (rendezte: Joszelliáni, 1967) félszeg kamasza,
vagy a Háromszög három pikareszk-figurája? Hősöknek aligha nevezhetők; jelleg70

zetes figurák, mint Forrrian Fekete Péterjének kamasza, s a filmek problematikája
is hasonló. Lényeges szemléletbeli különbség ez a korábbi évek szovjet filmjeivel
szemben. Hétköznapi figurák a verhetetlen félistenek helyett. A mindennapok
apró problémái között gyakran esetlenül
botorkáló alakok, az élet apró örömei és
azok finom lírája, a hazai táj varázsa, a
múlt itt-ott föllelhető rekvizitumai teszik

rán Paradzsanov
Elfelejtett
ősök ámyéka
című filmjében, vagy a folklórból szintén bőségesen merítő Jurij Ilienko (Paradzsanov operatőre volt) .két filmjében:
Forrás a szomjazóknak;
Este, szemközt
Iván Kupalával. Találóan jegyzi meg Vaj sz-

közvétlenebbé és egyúttal reálisabbá ezeket az alkotásokat. Többnyire nem is a
pontosan kitapintható cselekmény a fontos, sokkal inkább a szituációk, amelyeket
az alakok megélnek.
Ez az ábrázolásmód is föltétlenül a lírának kedvez elsősorban. És ez a líra telítve van folklórral, a népdalok naiv bája
szól belőle. Sőt, a népköltészetí szürrealizmus inspirálja az alkotókat, mint az uk-

feld, hogy Paradzsanov hitelest és legendát ötvöz egybe, hogyamesétől
a valóságig, a reálistól az irreálisig ível a film
dramaturgiája,
miként a forgatókönyv
alapjául szolgáló Kocjubinszkij-elbeszélésben is. És az is találó, hogya Kocjubinszkij hez forduló Paradzsanova szovjet filmművészet dovzsenkói vonalát folytatja.
A népballadák komor tragédiája jelentkezik .a nálunk Az utolsó vérbosszú címmel játszott grúz filmben (eredeti címe:
Hevszur ballada). A folklorisztikus elemek
mindig az ősi életformára utalnak, amelynek sárba nyűgöző konvencióit le kell
küzdeni, értékes hagyományait pedig be
kell építeni az új életforma elemei közé.
Az 1968-as taskenti fesztivál nagy sikere
a fiatal kirgiz rendező, Okejev Gyermekkorunk ege című filmje volt, s középpontjában kifejezetten ezt a gondolatot találjuk. Ugyanakkor azonban nem szabad elhallgatni a folklór túlhajtásában rejlő veszélyeket, amelyek nemcsak modorbeli
problémákat vetnek föl,. jelentkezhetnek
misztifikáló tendenciában, sőt naiv történelemszemléletben, narodnyikságban.
Már érintettük a lirizáláskérdését
és a
lírai hangvétel kínálkozó lehetőségét kimutattuk a folklorisztikus stíluskeresésben
is. Kelet nagyhatású költészete valóban
nem maradt hatás nélkül a: közép-ázsiai
filmművészekre .. Jelentkezett a hatás abban, hogy már szinte a kezdetektől készítenek filmet nagy költőikről. 1948-ban
például nem kisebb író írta az üzbég
Alisir Nevái című filmet (rendezte: Jarmatov),
mint Viktor Sklovszkij.
Alisir
Nevái-hoz hasonló legendás költő volt a
XVIII. században a türkmén Mahtumkuli,
akiről Karliev készített filmet 1968-ban,
amely azonban Karliev korábbi műveihez
hasonlóan
(Ajna,
Különös
megbizatás,
Döntő lépés) nem volt több szép tájképeket fölvonultató dekoratív történelmi kalandfilmnél. Járhatóbb
útnak bizonyult
Tengiz Abuladze kísérlete, ak: múlt szá71
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zadi poemát költött át filmnyelvr€
a
Könyörgés-ben,
amely egy vérbosszú története. Ugyanakkor Abuladzeegy
másik
filmjében (Én, nagyanyó, Iliko és Illarion,
1963.) szintén bőségesen merítve a folklórból, talál rá egy másik hangra, s jóízű,
bővérű népi humorral átitatott komédia-

ban mutattá meg a grúz parasztok életét
a háború és béke napjaiban. A humor iránti
fogékonyságát kamatoztatta a Ki találta
föl a kereket című film forgatókönyvénél,
amelyet együtt írt egy méltatlanul elfelejtett film, a Fehér karaván (1963) rendezőjével, Meliavával, Sregyel számára.

Abuladsénak azért sikerült, ami például
nem sikerült Karlievnek vagy Manszurovnak, mert Abu1adze a népi világ szellemiségét érezte meg, s nem ragadt bele
a külsőségek ábrázolásába. Ilyenformán
számára a folklór stilisztikai eszközeinek
kibővítését, formanyelvének
gazdagítását
szolgálta.
Még szembeötlőbb tematikai rokonságot
mutatnak a különböző nemzetiségi filmek
az ifjúság problémáinak vizsgálatában. Az
új hősök ugyanis, ha ugyan nem pontatlan vagy föllengzős ez a megnevezés, már
mintegy jelzik, hogy megváltozott a társadalmi ideál, a fölnövő új generációnak
már· nem közvetlen élménye a háború,
annak legföljebb áldozatként volt részese,
nem pedig hősként. Az első tanító hőse
ugyan még végig harcollaa
polgárháborút, és számára éppen a békés viszonyok
között végzett munka okozza a nehézségeket, háborús hőstetteiből azonban mitsem lát a néző, újabb életének kínlódásait
kísérjük végig. Míg azonban Az első tanító a távolabbi múltról beszél, a filmek
jelentős hányada a közelebbi korok vagy
éppen napjaink ifjúságával foglalkozik.
A grúz Rezo Csheidze A katona apjá-ban
egy öreg embert kísért végig a háborún,
aki fiát kereste, 1969-ben készitett Micsoda ifjúság című munkájában az 1941
tavaszán iskolából kikerülő fiatalok sorsát
mutatja be. Kár, hogy a film olykor, megtörve saját stílusát, patetikussá válik.
Ugyancsak gyerekek sorsával foglalkozik az üzbég Abbaszov háborús években
játszódó filmje. A Taskent, a kenyér városa című alkotást Mihalkov-Koncsalovszkij írta, a rá jellemző egyszerűség, eszköztelenség, szinte dokumentális hűsége
adja a film alaphangját. de Abbaszov Nem
vagy árva című filmjéből is átcsengenek
él sorsok iránti
érzékenység, a boldogság
után i sóvárgás dallamai. A tadzsik Margarita Kaszimova
első filmje 1968-ban
készült Nyár címmel, és ebben is a háborús viszonyok között találkozunk egy
magára maradt fiúcskával, aki szélhámos,
csaló kezeibe kerül. A belorusz Igor Dobroljukov is fiatal rendező, és lvan Makarovics (1968) című munkája témájával jól
illeszkedik ebbe a sorba. Egy kisfiú életét

mutatja be, akinek apja elment a háborúba, őt pedig anyjával együtt evakuálták.
Vagyis ezekben a filmekben a háborús
téma a polgári lakosság szemszögéből van
megközelítve, a téma nem a hősiesség,
hanem a szenvedés, a nyomorúság, és
ebbe jól illik a háborús esztendők vámszedőinek megrajzolása is, ahogy az Kaszimova filmjében mutatkozik. A háborúnak
ezt az oldalát eddig nem láttuk szovjet
filmeken.
Az ifjúság mai helyzetének, problémáinak ábrázolása jelentős helyet foglal el a
legujabb szovjet filmművészetben.
Elior
lsmuhamedov
mindkét filmjének (Gyöngédség, Szerelmesek
- az utóbbit nálunk
Nagykorúság
címmel vetítették)
ez a témája. A filmek, miként azt a nemzetiségi
filmművészetről szóló tanulmányában Nyina Ismaiueca is megjegyzi, az úgynevezett
,.poetikus filmek" kategóriájába tartoznak.
Ismuhamedov az ifjúság gazdag érzelemvilágát ábrázolja, végtelenül finom pszichológiával beszél a szerelemről és arról
- Ignatyeva szavaival élve -, hogy szerelmesek az életbe, a munkába, az emberekbe. Nyoma sincs bennük cinizmusnak,
tiszta emberi érzelmek hordozói.
A litván Arminasz Amikor én kicsi voltam (1969) című alkotása is hason ló kérdéseket tárgyal, noha tizenhét éves kamasz a hőse. Az átalakulás, a férfivá érés
korszaka ez, ekkor találkozik a legényke
él szerelernmel,
átéli a lelki változást és a
fiziológiait egyaránt. Igazi diákszerelem
szövődik
osztály társnője és közötte, és a
felnőttek értetlenül állnak a két "gyerek"
viselkedésével szemben. Líraiság és irónia
keveredik szerencsésen a filmben, így
könnyedén elkerüli az érzelmesség buktatóit. Sok hasonlatosságot tartalmaz az
azerbajdzsán Arif Babajev A gyermekkor
utolsó éjszakája círnű munkája, bár itt
már az életbe induló fiatalt látjuk, aki
férfias bátorságnak szánt forrófejűséggel
utasítja .el a kompromisszumokat,
amelyekkel szembetalálja
magát. Mégis Babajev filmje mirrtha nem látszanék igazán eredeti alkotásnak, kivált nem, ha a
Lombhullás-sal
vetjük össze. Ugyanis a
grúz filmben koncentráltabban
jelentkeznek azok a problémák, amelyek az eddig
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említett filmeket foglalkoztatták. A film
egyik legkitűnőbb méltatója, a filmrendező Mitta hangsúlyozza
szerenesés stílusát, amelyet szerinte az irónia ötvöz
egybe. Ebben a filmben egy komoly fiataremberrel vagy inkább csak kamasszal
találkozunk,aki
képes komolyan venni
munkáját,
és komolyan saját elképzeléseit
is a világról. (Talán itt van az a pont,
ahol leginkább különbözik
a Vajszfeld által említett Forman-filmtől, hiszen Forman kamasza korántsem ilyen tudatos,
hogy ne mondjuk.: öntudatos.) Minden
hisztériás
mcsterkéltség
nélkül
fordul
szembe a kompromisszumokkal,
é's ítéli
el a kispolgári létformát. (Forman hőse
benne él ebben a kispolgári világban,
eszébe sem jut tiltakozni ellene, illetve
olykor viselkedése
hangsúlyozza,
hogy
eme világ formáit nem tiszteli túlságosan.)
A film kerüli a kitapintható dramatizálást,
és talán első pillantásra kissé amorfnak
látszik. Mint már korábban is mondottuk,
ezek a filmek azonban az egymásra épülő
szituációkból állít ják föl szerkezetüket, és
bár sok buktatót rejtő módszer ez, Ioszelliáninak sikerült szarencsesen megoldania.
Más vonatkozásban már említettük a
Háromszög című filmet, amely azonban
most ismét ide kívánkozik, hiszen tematikailag is sok rokonvonást mutat, nem is
beszélve arról, hogy ábrázolá:smódja szinte
megegyezik a Lombhullás-éval.
Itt is fanyar irónia húzódik végig a filmen, amely
ugyanúgy a szituációkra
épít, mint a grúz
film, és a naivság bája nyűgözi le a nézőt.
Az említett filmek között egyetlen egy

sincs, amelyik a szokványos értelemben
vett "nagy témára" építene, apró hétköznapi dolgok, látványosságokat
nélkülöző sorsok vonulnak el szemünk 'előtt,
és ezekben a csaknem szürke apróságokban fedezik föl az alkotók a lényeget, a sorsok, jellemek döntő mozzanatait, vonásait. Többnyire munkájuk közben találkozunk ezekkel a figurákkal, de
mégsem érzünk egyhangúságot. Alkotó részesei rnunkájuknak, szenvedélyes szerelmesei az alkotásnak. A tadzsik Ahogy a
szív parancsolja
(rendezte: Kimjagarov,
1968) kerületi agronómus főhőse rajong
munkájáért, és a legnagyobb tragédia számára rádöbbenni, hogy nem képes az új
módszereket elsajátítani. Vagy a már ismert Babajev másik filmje (Az ember
horgonyt vet, 1968), amely a bakui olajmunkások között játszódik, és egy tragi-.
kus üzemi balesetről beszél egyszerűen,
keményen,
Körképet igyekeztünk rajzolni a szovjet
nemzetiségi filmstúdiók munkájáról, elsősorban azokról a filmekről téve említést,
amelyek újszerű törekvéseket jelentenek,
és egyben sok rokonvonást foglalnak magukbarn. Áttekintésünkben
viszont mindenekelőtt azokra a törekvésekre igyekeztünk felhívni a figyelmet, amelyekben
a nemzetiségi filrnstúdiók
munkájának lényege - a nemzeti formákban megjelenő
korszerű filmművészet - a legvilágosabban jelentkezik. Hiszen Csingiz Ajtmatovval együtt úgy véljük: '2Z alapvető és jogos elvárásunk ezzel a filmművészettel
szemben.
Fábión László

MŰHELY

A FILMNYELV ESZKÖZEI A TUDOMÁNY
Beszélgetés György

SZOLGÁLATÁBAN

Istvánnal

"Foglalkozni kell va tudományos eredmények népszerűsítésével. Ezt nem lehet féltudósokra bízni. A legjobbak éppen elég
jók rá." Kodály Zoltán 1948-ban meghirdetett programjának megvalósításában azóta fon tos szerepet kapott a film. A kultúra,
a tudomány eredményeinek ismertetésével
a MAFILM különálló csoportja a Népszerű-tudományos
Stúdió foglalkozik. Vezetőjével, György Istvánnal beszélgetek a
Stúdió feladatairól, munkájáról. Először
arról kérdezem, hogya tudományos megismerés módszerei - az eredeti kísérletek
végrehajtása vagy a kísérletek bemutatása, az összehasonlító és a leíró módszerek - közül melyiket alkalmazzák ?
- Az idén mintegy kilencven filmet készítünk. Egy részük tudományos ismereteket népszerűsít,a többi konkrét oktatási,
felsőoktatási feladatokat lát el. A tudományos módszerek közül sajnos sok esetben
csak a leíró módszer alkalmazására van
lehetőségünk. A kisérletek elsősorban a
társadalomtudományok
területén gyorsan
lefolytathatók és rögzíthetők
számunkra.
A kisérleti rnódszer jó példái Vas Judit
szociálpszichológiai filmjei - a Ki a barátod? és a Módszerek -, vagy Vadász
János Nyitány-a,
amely ugyan klasszikus érteloemben nem népszerű-tudományos
film, bár tudományos megközelítéssel ké-

szült. Ugyanakkor az egyik legjobb biológiai film, mert hallatlan élményt nyújt
azzal, hogy beavat az élet születésébe.
- Vajon a népszerű-tudományos
filmek
azért nyernek művészi tartalmat, mert tudományosan teljesek és konzekvensek?
- Nem, nem hiszem. Nem elég az, ha
valaki tudományosan közeledik a témához. Ha így volna, sokkal több művészfilmünk lehetne. A felsőoktatási filmek
például jelentős tudományos kérdéseket
dolgoznak fel, ugyanígy a praktikus élethez kapcsolódó oktatófilmek. Bármennyi[Oe
precízek és tudományosak. nem művészfilmek, de esztétikai értékkel is rendelkezhetnek. Már a feladat meghatározásakor eldől sok minden. Úgy kell bemutatni vagy feltárni egy tudományos témát, hogy közben magas szintű művészi
élményt is nyújtsunk. Altalában a feladat
állít korlátokat, illetve nyújt lehetőségeket.
-Úgy
gondolja, hogy a művészi érték
a tudományosság rovására mehet? Tudornány és művészet kizárja egymást?
- Nem erről van szó. Rossz a megközelítés, mert nem tesz különbséget a Stúdiónkban készülő különböző filmek között.
Ha egy rendező például az izotópokról
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vagy a kettes számrendszerről
készít filmet, a vállalt témát elsősorban
a közönség
számára
érthetően
kell előadnia.
Természetesen ebben az esetben is művészi megközelítésre
törekszünk,
de nem a tartalom
rovására.
A tudományos
alaposság
a filmművészet
minden területére,
de elsősorban
reánk vonatkozik,
rnert az ismeretterjesztő
filmnél megbocsájthatatlan
bűn engedményeket tenni az ismeretek
közlésének
a rovására. Persze készü1nek nálunk olyan filmek is, amelyeknél
a személyes
vélemények megfogalmazását,
a művészi
önkifejezést nem korlátozza
meghatározott
ismeretterjesztő
feladat,
bár Stúdiónk
jellegénél
fogva ilyenkor
sem rugaszkodhatunk el a tudományos
tényektől ; a másfajta megkőzeljtés
tág teret en.ged az alkotóknak.
Hogy teljesen
világos
legyen,
mire gondolok,
Tolsztoj
Háború
és béke
című regényének
egy jeleneLéi veszem például: Andrej herceg halálát.
Milyen megközelitesek
lehetségesek
iti? Például
egy
dokumentarista
az idő, a hely, a körűlmények pon Los leírásával
vállalkozik
az esemény hűséges
visszaadására.
Ezen belül
is differenciálnunk
kell, mert különböző
lehet a megközelítés
módja. Készülhet
az
eseményről
úgynevezett
művészi
dokumentumfilm,
de készülhet
jegyzökönyvhitelességű,
Lényeket rögzítő dokumenLum
is. Más a megközelítés
a népszerű-tudományos film esetében.
Ez esetleg leírja azt
cl biológiai folyamatot,
amely egy élet kialvásával
kapcsolatos.
Ezen a vállalkozáson belül azonban
ugyancsak
differenciálnunk kell, mert :készü1het szubjektív,
müveszi igényű film, de készülhet
olyan film
is, amely tárgyilagosan,
tudományos
pontossággal
tárja elénk az észlelhető
biológiai változásokat,
a "klinikai
halált",
majd
az élet teljes kihunyását.
Tolsztoj
megközelítése
végül is az egyéni látásmód
sajátos példája.
Ő az élet kihunyásának
tragédiáját
a természet
szépségével,
a kék
égbolttal
asszociáltat ja.

- Az esztétikai érték tehát a szubjektív
ábrázolásban rejlik?
- Nyilván
a rendező
sajátos látásmódjának eredménye,
de értelme
akkor van,
ha tudományos
objektivitással
párosul.
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- Egyetért-e azzal, hogy egy "filmértekezés" is akkor érdekes, ha közben az alkotóról megtudok valamit, akárcsak anynyit, hogy gondolkodásmódját
megismerem?
- Egyetértek,
ha az "is" szócskát az "akkor" szó mögé helyezem.
Mert példáulegy
épületnek
bármilyen
művészi
értéke
van
is ha lakhatatlan
- nem lakóház.
Persze
Iorditva:
tény, hogy igazán jól akkor érzi
magát a lakó, ha a funkcionális
érték mellett de soha nem a rovására
az
épület
esztétikailag
is a maximalisat
nyújtja.
Ez az ideális. Azoknál a filmeknél
is, amelyek kimondattan
ismereteket
akarnak nyujtani,
ugyanúgy ,kívánatos, hogy az
alkotók vmaximálisan
éljenek
a művésze L
eszközeivel,
de egy pillanatra
sem szabad
elfelej teni, hogy a funkcionális
szerep rovására,
ahogyan
az építészetben.
iti sem
szabad művészkedni.
Más .a megítélés
viszont,
amikor
például
Resnais
Picasso:
Guernica-járól
készít
filmet.
Ez a film
nem Picassóról
szóló
tudományos
ismeretterjesztés,
illelve képzőművészeti
tanulmány, hanem
a rendező
saját látásmódja
szei-int készült más célkiLűzésű film.
-

Mi az a más célkitűzés?

Picasso
képeinek
segítségével
S3j~1 t
gondolatait
kívánja
kifejezni.
Nem arra
vállalkozik,
hogy Picasso
képzőművészeti
alkotását
értékelje,
ismertesse,
holott ilyen
feladatvállalással
is kitűnő
filmet lehetet L
volna ebből a témá ból készíteni.

nek

Milyen speciális szerepe van a fil1i?,a tudományos
ismeretterjesztésben?

Már a témaválasztásnál
tekintettel
kell lennünk
arra, hogy elsősorban
olyan
kérdésekkel
foglalkozunk,
amelyek
bemutatására
a film a legcélravezetőbb
eszköz.
Még ilyen specialis szelektálás
után is dúskálhatunk
a témák
közott.
A különböző
tudományok
eredményei
egyre inkább elméletiek,
és egyre kevésbé
vizuálisak.
Az
atomkutatás
eredményeinek,
a kémia,
a
mikrobiológia
legujabb -felfede~éseinek
ismertetése
feladatunkká
teszi, hogy mikroszkopikus
felvételekkel
láthatóvá
tegyük
a láthatatlant,
és szemleltető
trükkök
segítségével
a bonyolult
folyamatok
érthe-

tővé váljanak.
Órákat másodpercekké
sűrítünk, a másodpercek
tört részét percekké
nyújt juk a fi1men. hogy szemléletessé
tegyünk egy-egy
igen gyors vagy igen lassú folyamatot.
Szabadon
kell bánnunk
él
térrel és idővel. Igy készült
a 100.000 c.
film mikroszkópikus
gombáki-ól,
az Izoiöp
és a Lézer. Azt tervezzük,
hogy filmet készítünk
például
az égés természetéről,
a
fáj dalomcsillapítók
hatásának
mechan izmusáról,
a napenergiáról,
a természet
geometriájáról,
a sebességről
stb.
A tudomány
számára
is segitséget
nyújtanak
a népszerű-tudományos
filmek
akkor, amikor láthatóvá
téve a folyamatot
a filmen. kivételes
pillanatokat
vagy helyzeteket
képesek
bemutatni,
úgy, hogy az
maguknak
a tudósoknak,
kutatóknak
is
élményt,
meglepetést
szerez.

- Milyen
goznak?

tematikai

terv

szerint

dol-

A Stúdió
terve öt évre szól. Nagyjából Ielmértük,
milyen
ismeretterjesztő
feladatokkal
kell foglalkoznunk.
Azt keressük, melyek
azok a kérdések,
amelyek
a leggyakrabban
felmerülnek
az emberekben, és tudományos
ismertetésük nélkülözhetetlen.
Menet
közben
általában
alakul
a terv, mert követni
igyekszünk
a tudomány, a technika
fejlődését.

- Hogyan
nyeket?

méri k: fel a társadalmi

igé-

- Számon tartjuk
a változásokat
és az
eredményeket,
állandó
kapcsolatban
vagyunk
a különböző
tudományos
területekkel, ahonnan
az igények
folyamatosan
érkeznek.
Zömében
azonban
a rendezők
kezdeményezésére
kerül egy-egy
film terv
a Stúdió munkatervébe.

Mi a kűlönbség a Népszerű-tudományos és más stúdiók munkája között?
Talán az, hogy filmjeinket
nagyobb
tudományos
gonddal,
felkészültséggel
kell
készítenünk.
Tudományos
munkatársakat
veszünk igénybe:
szociológusokat,
pszichológusoka t,
biológusoka t,
közgazd ászoka t
stb. Ugyanakkor
ahhoz,
hogy valaki
jól
adjon tovább
ismereteket,
elsősorban
önmagának
kell az anyago t jól és sok olda-

ról megismernie.
Rendezőinktől
tehát minden film elkészítése
nagy szellemi
rátord tást követel.
í

-

Mi a célja tematikai

programjuknak?

A természetés társadalomtudományok minden
terűleteről
merítenünk
kell.
N em tizennyolc
film lehetősége
kellene
ahhoz,
hogy
maradéktalanul
eleget
tegyünk ennek a feladatnak.

- A muiúca jelentős része az illető iu-:
c?ományos intézetek feladata lenne ...
- Ezek azonban nem rendelkeznek
filmeszközökkel,
és főleg nincsenek
filmhez értö
szakembereik.
Ettől függetlenül
a munkamegosztás
elvének
itt is érvényesülnie
kell,
ki-ki a maga mesterségéi ...

- Fog:alkoztak például az új gazdasági
struktúra kérdéseiveL?
- Több film készült ebben a témakörben. Ide sorolom az Igy láttam én-t, amely
az üzemi demokrácia
problémáival
foglalkozik, és. az Egy darab élei című filmemet a fizikai dolgozók
általános
közérzeIéről.
A következő
hasonló
jellegű
filmben a tulajdonosi
érzés problematikájával
sz.ere nék foglalkozni.
í

-

Miért érdekli

ez a téma?

- Közvétlenül
a felszabadulás
után az
volt az elvárás,
hogy egy idő múltán
a
bérmunkásban
kialakul a tulajdonosi
érzés,
éi kisparasztban
pedig a kollektív-tulajdonosi érzés fogja felváltani
az egyéni.hez
való ragaszkodást.
Azt akarom
vizsgálni,
hogy ezek az alváiások
mennyire
voltak
reálisak.
A gazdasági
mechanizmus,
a termelés, a munkavégzés
szempontjából
lényeges kérdésnek
tartom mindennek
tisztázását.

-- Milyen
darab élei?

motiszerrei

készűlt

az Egy

- Dr. Gyenes
Antal szociológus
kido igozott egy kérdőívet.
amelyet
ötszáz példányban
két üzem munkásai
között szétosztottunk
a pártszervezeteken
keresztül.
A kitöltött
kérdőivek
alapján
felmértük,
hogy kik az érdekes
alanyok.
Az űrlap 0kon direkt és indirekt
kérdésekkel
keres17

tük a választ arra, mennyire megbecsült
a fizikai munka - a munkás. Az ötszáz
kérdőív alapján kiválasztottunk ötven embert. A velük való beszélgetést magnóra
rögzítettük. Tízezer rnéter anyag gyűlt így
össze. Ezt elemeztük, kerestük azt a néhány embert, aki majd képes a többség
gondolatait összegezni. Az így kiválasztott
öt embert kerestük f'el a forgatáskor s a felmérést a kamerával folytathattuk.
-

A válogatáskor

-

.Szó sem volt erről.

típusokat

kerestek?

- Végül mégis típusok jelentek meg a
filmen. A válaszokat összegezte, vagy a
saját véleményét
kifejezőt kereste?
- A kettő egybeesett, a témát felmértem, és amit kerestem, szerencsésen megtaláltam; bebizonyosodott: a prekoncepció
és a megközelítés jó volt.
-

Hol készült

a film?

- A film általános problémákat vizsgál t, két üzem ben: a miskolci Lenin Kohászati Művekben, és aDIGÉP-nél.
- A felmérés kérdései a fizikai és a
szellemi munka kapcsoLatát is vizsgálták?

Történelmileg
akkor még valóban
alakulóban volt sok uninden. Az egyik
híradórészben,
1947-ben elhangzik egy beszédtöredék: "nagy a tartozásunk a munkasosztály felé". Véleményem szerint és erről szól a film - ez a tartozás még
nem nyert teljes kiegyenlítés t. Szemléletemet kétségtelenül meghatározza az, hogy
magam is munkásként kezdtem. Nem úgy
fogtam a filmhez, ihogy most felfedezem
a munkásokat. Számomra ennek a területnek a vizsgálata nem kirándulás.
- Hadd térjek vissza a Stúdió munkájára: mondana egy olyan példát, amikor
a tudomány vetett fel egy aktuális témát,
és a Stúdió azt rugalmasan, gyorsan feldolgozta?
- Több ilyen példát rnondűiatok. Amikor a Hold ostroma került napirendre,
Kollányi Agoston napok alatt készített
egy filmet a Holdról; más esetben a "repülő csészealj "-láz idején tudományos filmben a tények felsorakoztatásával
magyaráztuk meg az ilyen feltételezések ostobaságát.
- Ezek a filmek rövid átfutásúak,
vesebb energia-ráfordítást
igényelnek?

ke-

- Nem. Ez az ellentét csak a felmérés
során bontakozott ki. Az új gazdasági
mechanizmushoz
fűződő gondolatok
is
spontán kapcsolódtak kiinduló pontunkhoz.

- A filmek átfutása ugyan rövidebb,
de több szakember együttes kőzrernűkődését, vagy az alkotók fokozott munkáját
teszik szükségessé, ezért az energia-ráfordítás nem kisebb.

- Miért kívánta ez az anyag bevezetőül
a film első két tételét, a Visszapillantás-t
és a Tizenhétévesek-et?

- Vajon e filmek
nem veszélyezteti-e

- Az első résszel azt akartuk elmondani, hogy amikor nehéz helyzetben volt
az ország, mindig a munkásosztályhoz fordultunk. Az ÚJjáépítéskor, amikor meg
kellett nyerni egy széncsatát, amikor a
falujárásra került a sor, vagy ötvenhatban, tehát amikor bajban volt az ország,
a kormány természetszerűen
a munkásosztályhoz fordult.
- A két bevezető tétel számomra azt
mondja: a történelmi kiindulópontnál
tiszta lapunk volt (Visszapillantás),
és ez a
lehetőség az új generáció számára is változatlan (Tizenhétévesek).
Jól értettem?
78

publicisztikus
jellege
tudományosságukat?

- Kollányinak a Holdról készült filmje
vagy a repülő csészealjról készült film tulajdonképpen tudományos riport.
- Nem avultak el az említett filmek állításai?
-Nem. Ezek a filmek nem feltételezé-seket, hanem tudományos tényeket közölnek. Olyan tudományos tényeket. ismereteket, amelyek holnap is tények maradnak. Ezek nem utopisztikus filmek.
- A tudomány azonban a saját eredményeit a következő
pillanatban megcáfolhatja, illetve továbbfejlesztheti.
-

Akkor valóban

elavult

a film.

- Ebben a Stúdióban
tudomány és publicisztika

tehát művészet,
keveredik.

- Valóban, ahogy mondani szekták, különböző értékeket
hozunk létre, s ezt tudomásul kell vennie mindenkinek,
aki bármilyen szempontból
értékrendet
kíván felállítani. És azt is, hogy az ismeretterjesztés ma a tudományos-c-teohmkai
forradalom idején alapvető
felada t: amikor választ adunk a felmerülő
kérdésekre,
segítünk a világ dolgainak
megértésében,
a
jobb közérzet megteremtésében.

Milyen
vannak?

forgalmazási

lehetőségeik

A MOKÉ'P ismert rövidfilm-forgalmazása mellett filmjeinket
a Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat
is forgalmazza.
A MO KÉP filmtáraiból
azonban a különböző klubok, kultúrházak
is gyakran
kikölcsönzik
filmjeinket.
Ez a forgalmazás
jóval meghaladja
a mozik forgalmazását.

-

A televízió

Iorgalmazásában

is részt

vesz

a filmek

?

Igen. De ezen a téren még messze
nem merítettük
ki a lehetőségeket.
Most
például egy olyan együttműködési
szerző-

dést kötöttünk
a TV illetékes osztályával,
amelynek
alapján
1971-ben
tizenkét
filmet közösen
kimunkált
témákból
készítettünk.
Ezeket először a TV fogja sugározni.

- Mit nyernek
déssel?

a felek

ezzel a szerző-

- A Televízió Stúdiónk szellemi kapacitásából részesül. A mi nyereségünk
viszont az, hogy filmjeinket
milliók tekintik
meg.

- Milyen
zása?

a Stúdió

külföldi

forgalma-

Filmj eink a küLföldi eladások terén
vezetnek a HUNGAROFILM
listáján. Volt
olyan időszak, amikor döntően a mi filmj einket ad ták el.

- Megbecsülésnek
szakmában?

örvend

A szakmán .belül a mi
gyakran úgy érzik, nem eléggé
tek, ez azonban
mindenkire
aki nem játékfilmet
csinál. A
tékhierarohia
az oka ennek a Stúdíó speciális helyzete.

a műfaj

a

alkotóink
is
megbecsülvonatkozik,
szakmai érnem pedig

(Ember Marianne)

I

MACSKÁSSY
GYULA
1912-1971

Neve hosszú éveken keresztül egyet jelentett a magyar rajzfilmmel.
Idő előtti távozása pótolhatatlan vesztesége a hazai animációnak,
melyet elindított. Alkotó tevékenységének, eszméinek számbavétele, tudatosítása nélkülözhetetlen
feltétele a stúdió további egészséges Iejlődé sének.
Középiskolai tanulmányainak
elvégzése
u tán is j ó iskolá ba került:
Bortnyik
mcster keze alá. Itt ismerkedik
meg a
modern grafikai törekvésekkel
és Halász
J ánossal, akivel együtt egy új művészettel,
a rajzfilmmel
jegyzik el mag-ukat egész
életükre. Reklámfilm készítésébe kezd; elsősorban a grafikai megformálás,
a képtervezés iránt érdeklődik, neve rövid idő
alatt ismertté válik a hirdető cégek körében. Érzi, hogy nem érkezett még el az
ideje annak, hogy Magyarországon
a rajzfilm alkalmazott
művészetből
szabad alkotói tevékenységgé is fejlődjék.
A háborús évek nem hagynak nyomot
derűs kedélyéri. Frissen bekapcsolódik
a
Magyar Híradó és Dokumentumfilmgyár
munkájába.A reklámfilm-csoport
rendezője
lesz. 1950 végén A kiskakas gyémánt ,félkrajcárja című, népmesébőlírt
forgatókönyv első 80 méteres részének elkészítésére kap megbízást - próbaképpen.
A
kezdeti nehézségeknél csak a munkatársak
lelkesedése
nagyobb. Rendezői irányításával teljesen primitív körülmények
között folyik a gyártás. A kiskakas gyémánt
Jélkrajcárjá-val
megszületett
az első színes magyar rajzjátékfilm.
Sikere után úgy
tűnt, hogy megnyílt az út a rendszeres
rajzfilmezés előtt. Évről évre új film készül Macskássy rendezésében.
Ezek közül
az Erdei sportverseny
1954-tben, az L párzsi gyermekfilm-fesztiválon
- ahol az
1500 gyermek néző egyúttal a zsűri is -kél első díjat nyert. A sikerek azonban
nem mentik meg az alig felcseperedett
rajzfilmet.
1954 öszén, gazdasági okokra
hivatkozással, kimondják az ítéletet: "racionalizálni",
azaz el kell bocsátani
a
csoport túlnyomó többséget,
azokat a raj80

zolókat, akiket a megelőző években drága
pénzen képeztek ki. Még szerencse, hogy
Macskássy Gyula engedélyt kap a folyamatban lévő film, a Két bors ökröcske befejezésére.
Az 1948-58-ig
tartó alkotói
korszakában kiemelkedő alkotás ez a film,
amely jól ötvözi a népmese varázsát a
rajzfilm fantáziaszerűségével.
A Varsóban
megrendezett
II. Gyermekfilm
fesztiválon
ismét Macskássy filmje tetszik legjobban
a gyerekközönségnek,
újból első díjat nyer.
Az itthoni kritika is így nyilatkozik erről
a filmről : "a Két bors ökröcske eddigi
legjobb rajzfilmünk". Macskássy Gyula tehát nyugodtan folytathatja
tevékenységet
- a reklámfilmezést.
Ezek az évek a második műfajalapítás
évei. Az alkalmazott
rajzfilmművészet
mini-remekeit
hozza létre ebben az ídöszakban.
Ezek között van
egy-két, közvetett reklámhatásra
törekvő
film is, például Az okos lány, amely szabadabb szerkezetével, marészebb stilizáltságával mintegy előhirnöke következő peródusának.

1959-ben az oberhauseni fesztiválon való részvétel Macskássyban
döntő elhatározást érlelt meg: téma világának és stílusának sok teknntetben
gyökeres megváltoztatására
szánta el magát. A megújulás legerősebb
ösztönzője az volt, hogy
felismerte a rajzfilm különleges
lehetőségeit, amelyeket Walt Disney sem használt
ki. Ennek a szemléleti felfrissülésnek
első
darabja a Ceruza és Radír. Itt működik
együtt először Várnai. Györggyel, akivel
azután csaknem valamennyi filmjét közösen készítd.
Macskássy jövőre irányultsága,
a jövőbe vetett bizalma, egészséges optimizmusa
nyilvánul meg következő filmjében is, a
Párbaj-ban,
mely világsikert
aratott. A
Párbaj immár a modern rajzfilm klasszikusává vált különösen híres párbajképsorával,
ahol a Tudós matematikai
fegyverekkel
semmisíti
meg a dühös
Marsot.
Ö kapja a megbízást
az első magyar

rajzfilm-sorozat
elkészítésére is: Peti, Kati,
Félix és Leonardo bácsival a főszerepben.
A következő évben éri a megtisztelő ajánlat, hogy készítsen filmet az UNESCO részére. Szívesen vállalja a feladatot, hiszen
a legőszintébb vágyait fejezheti ki ebben
a filmben: az emberiség együttműködésének a gondolatát. A film 1, 2, 3 ... címmel mesterien sűrít, percek alatt évezredeket idéz elénk. UNESCO-körökben
a
filmet legeredményesebb
filmjüknek tartják. A siker nyomán újabb munkára kéri
fel egy nemzetközi szervezet, ezúttal az
Egészségügyi
Világszervezet,
az urbanizáció problémáiról:
ez a filmje, a Kisember -- nagyváros, 1959..,ben New Yorkban
a Kékszalag Díját nyerte el.
A nemzetközi szervezetek
részére készített filmeknél kötelező a happy-ending.
Ez egybevág Macskássy hajlarnaival, ezért
egyik filmjében sem érezhető kényszeredettség. É'lete utolsó szakaszában azonban
megsűrűsödnek
a kesernyés,
szatirikus
groteszkek, mint például a Tíz deka halhatatlanság vagyaNagyember
c. filmek.
Ezeket is elismeri a kritika, de tény, hogy
velük nem aratja korábbi, kirobbanó sikereit.
A bizakodás és a szkeptioizmus kettőssége húzódik végig az elmúlt években készített, lazán összefűzött Ernber és ernber
című sorozatán. Utolsó, saját maga által
befejezett darabjában eljön a nagy Kaszás
az idős emberért, de az nem hagyja magát, mert még feladatai vannak. Végül a
Halál kénytelen
megadni
magát...
A
morbid témán átüt Macskássy derűs, humoros, bizakodó alaptermészete.
Életének, néhány kiemelkedő művériek
vázlatos áttekintése
után tegyük fel a
kérdést: miben foglalható Össze emberiművészi példája?
Nagyon sok filmet készített, különféle
műfajokban,
különféle
eszközökkel,
külőnféle célokra. Filmrendező volt és grafikus, alkotó művész és művészetszervező;
műfaj alapító és művészet-pedagógus
egy
személyben.
A pályán eltöltött negyven
évének, gazdag életművének
"titka" az,
hogy szinte mindig dolgozott. Kötelesség-

teljestíő ember volt, és amit életfeladatának érzett, állandóan "bekapcsoltan"
tartotta.
Nem vállalt méltatlan feladatokat. Tudta milyen erőfeszítéseket
követel a rajzfilm-készítés;
gyorsan avuló témákra, álproblémákra nem fecsérelte idejét. Nemes
anyagokból
dolgozott,
mindig egyforma
igényességgel; egy-egy reklámfilmjét
sokszor kísérletnek, vázlatnak fogta fel egyegy nagyobb lélegzetű munkához. Szemlélet.i és magatartásbeli
kettősség nem osztotta munkásságát
kommerszre
és művészire. Ertékes szintéziseket
hozott létre.
Alapélménye
a kisebb és nagyobb közösség volt; a család, a műterem, a társadalom. Filmjeit értette és szerette gyermek és felnőtt, elit közönség és nagyközönség, itthon és a nagyvilágban egyaránt.
Műveinek
másfajta
ellentmondásokat
is
sikerült feloldania: spontán volt és tudatos, természetes és szerkesztett;
sík felületen mozgatott
térhatású
figurákat,
az
animációs film egyik elindítója volt nálunk, de filmjeiben nem a szűkebb értelemben vett animáció hordozza a legfontocabb információt.
Milyen üzenetet sugároznak művei, mi
az alapmondanivalója
? Az ember tisztelete. Kis közösséghez szokott ember, aki
nem ismer "elveszett bárányt", felesleges
másikat. Az emberről beszél állatfilmjelben is. A tárgyi világnak szintén az embert kell szolgálnia, mert az emberben
hinni lehet. Sokszor mutat filmjében morális konfliktusokat,
de szereplői túlnyomórészt még a film folyamán belátják hibáikat, felülemelkednek
gyarlóságaikon. A
gúny kritikai fegyverét ugyan nemegyszer
használja, de elsősorban nem szatirikus.
A humoros-bájoshoz,
a kellemes-szellemeshez jobban vonzódik. A szépet szívesebben veszi észre, mint a ruta t, az alantast. Dezintegráció
helyett
reintegráció,
elidegenedés és hidegség helyett barátságos emberség, értelmetlenség
helyett értelem; össze-vissza ság helyett tiszta rend a
vezető .gondolata. A múlt kísértő árnyaitól felszabadultan
a jövő emberéhez küldi
üzeneteit.
Matolcsy György
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LUKÁCS FILMESZTÉTIKAI

NÉZETEIRŐL

A Filmkultúra
megindulásától
megkülönböztetett
figyelmet
szentelt Lukács György
filozófiai és esztétikai munkásságának,
különösen a filmművészetre
is érvényes tanításainak. Az ő emlékét kívánjuk szolgálni, amikor szellemi örökségét ápoló és a filmre
alkalmazott esztétikai elveit elemző írások születését lcezdemércuezziúc.
Ennek jegyében közöljük most elsőként Guido Aristarcó profeszornak,
a neves olasz marxista
kritikusnak
és filmesztétának,
a Cinerna Nuovo c.
Jilmfolyóirat
föszerkesztőjének
lapunk felkérésére írt tanulmányát.

"Napjainkban két nagy veszély fenyeget
bennünket a helyes tájékozódásban
a művészetek minden területén.
Egy részről egy
olyan dogmákkal telített ún. marxizmussal
állunk szemben, amely mindenfajta következtetést az egyes tézisek ből vezet le,
mégpedig olyan tézisek ből, amelyek önmagukban vizsgálva is igen problérnatlkusak. A másik oldalon viszont egy pozitivista-nihilista anarchizmus áll. Mindez lehetetlenné teszi számunkra, hogy az
egyes művészetek és műalkotások tanulmányozása során úgyalakítsuk
ki dialektikus szemléletünket,
hogy tiszteletben
tartsuk a valóság hű reprodukálásának
nagy realisztikus elveit, ugyanakkor valójában ne sértsuk meg az egyes művészi
alkotások specifikus követelményei t. Ön
bebizonyította, hogy ezt a célt követi, és
én rendkívül boldog vagyok, hogy tanulmányaim, dlyen értelemben, némi segítséget nyújtottak Önnek."
E sorokat írta Lukács György Budapestről egyik 1961. december 5-én nekem
címzett levelében. Olvasta egyik írásomat
az Édes élet-ről a Les Lettres Francaisesben. Az írást, amely utal a Marxizmus és
irodalomkritika c. művében
felvetett, "elbeszélés" és .Jeírás" fogalmak közötti különbségre, ő maga említi meg Esztétikajában: " ... a fényképészeti részdarabok
és összekapcsolódasuk esztétikai feldolgozása alapos, realisztikus, lényegre irányuló
is lehet; valóban alkotó módon ragadhatja
meg, és hiteles művészettel formálhatja
át a valóság valamelyik újaspektusát.
Eközben szükségképpen felmerülnek az
esztétikai mimézis problémái,
magától értetődően annak a sajátos, egynemű közegnek a specifikuma alapján, amely a filmet jellemzi. Az eközben számba jövő
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konkrét problémák természetszerűleg
a
filmdramaturgia körébe tartoznak, és éppoly kevéssé tárgya1hatjuk itt őket, mint
más művészeti ágak hasonló
problémáit.
Csupán azt állapítj uk meg elégtétellel,
hogy C ... ) Guido Aristarco
Fellini Az
édes élet c. filmj-ének tárgyalásakor indíttatva érezte magát arra, hogy visszanyúljon az elbeszélés
és leírás, vagyis a
tárgyiasság és kapcsolatai belső vagy külsődleges megragadásának általunk adott
régi megkülönböztetésére. Azt hisszük, a
film igazán művészi, valóban realista jellegének részletes kidolgozására és ezzel
elméletének és gyakorlatának a montázs
teohnicista-pozitivista
metafizikájától való megszabadítására csak akkor kerülhet
sor, ha az általános esztétikai kategóriákat a film sajátosságainak megfelelően
használják fel."
Lukács gyakran hangsúlyozza, hogy ritkán jutott ideje arra, hogy megnézzenegy
filmet, és hogy' nem tekinti magát filmszakértőnek. Annak, aki 1959-ben a szemére vetette, hogy a rnűvelődésben kifejtett kritikusi, filozófiai és történész munkassága
során elhanyagolta a filmet, azt
válaszolta, hogy a legnagyobb tudással
rendelkező író számára is - és ő valóban
az volt - a feldolgozatlan témák menynyis ége mindig felülmúlja azokat, amelyekkel foglalkozhat. Az, hogy mindeddig
nem foglalkozott a dihnmel, nem jelenti
azt, hogy Iebecsülné annak jelentőségét.
Mindeddig a zenéről és a festészetről sem
publikált, természetesen ez sem jelenti
azt, 'hogy semmibe veszi Rembrandtot vagy
Beet!hovent. Valójában Lukács írt a szemrehányáselőtt
és után is a f'ilmröl, de
nem alkalomszerűen, néhány oldalra szorítkozva, mint ahogyan sokkal később

Gentile és Croce tették. Éppen ő volt az
- ráadásul egészen az elsők között -, aki
érdeklődött a film problémái iránt, akkor,
amikor az értelmiség zöme, néhány ritka
kivételtől eltekintve, semmibe vette 'ezt
az új művészetet. A film ekkor még sajátos, művészi "nyelvének" kimunkálásánál tartott.
A filmmel - állapítja meg már huszonnyolc évesen, 1913-ban - új világ születik, mely homogén, harmonikus, egységes és változó. A modern technika eredményei, amelyek egészében véve mindeddig függetlenek voltak minden jelentős
művészettől, rnost fantasztikussá válnak,
s eljutnak a költészet sziritjét érintő hatásig. A film egyes képsorai Hoffmann,
Poe, Armin vagy D' Aurevilly világához hasonlóba vezetik el a nézőt, akkor is, ha
még nem született olyan költő, aki ezeket
a képsorokat képes lenne úgy elrendezni,
hogy felszabadítsa metafizikai értelemben
vett fantasztikus mivoltuktól, amely még
tisztán technikai és esetleges.
Abban a korban a fent tett észrevételek meglepő előrelátásra, a perspektíva
világos felismerésére mutatnak. A fogalmak összevisszaságától mindig nehéz megszabadulni, írta Lukács: valami új és valami szép született, s egyesek ahelyett,
hogy ezt sajátos létezési rnódjában ragadnák meg, mindent megtesznek, hogy régi
s ezért nem használható kategóriák segítségével értelmezzék - amivel eltüntetik
jelentőséget, eredeti értékét. "Csak kevesen
gondolnak arra, hogy a Szép egy új formájának (vagyis a filmnek) a meghatározása és értékelése éppen az esztétika feladata." Évek múltán a fiatal, még idealista
filozófus Lukácsban először merült fel egy
rendszeres Esztétika gondolata. Csak később, 1963-ban valósította meg "ifjúkori
álmát", de már egészen más filozófiai beállítottsággal, merőben új tartalommal, s
gyökeresen ellentétes rnódszerekkel, a történelmi és dialektikus materializmus talaján és eszközeivel. Nem feledkezik meg a
film iránti korai érdeklődéséről sem. Esztétikájába beilleszti ezt az új rnűvészetet,
s külön fejezetet szentel arra, hogya filmművészet néhány elvi kérdését tisztázza.
Az, hogya filmmel foglalkozik az Esz-

tétiká-ban, mindenekelőtt azt jelenti, hogy
beilleszti a "visszatükröződés" elméletébe,
amely igen régi probléma, s amely pontos
értelmet Lukács számára csak a marxizmusban nyert. Ismeretes, hogya "visszatükröződést" ő nem úgy értelmezi, mint
puszta rnirnézist, a valóság utánzását, és ez
számára nem a "természet', a hétköznapok, a mindennapi élet eseményeinek imitálását jelenti. Lukácsnál mindez olyan
társadalmi valóságként jelenik meg, amely
az állandó változás és alakulás törvényének alárendelt je, éppen úgy, mint a történelem. Tehát a szakadatlan történelmitársadalmi változás a valóság lényegéhez
tartozik.
A múvészi
visszatükrözésben - állapítja meg - ezt nem lehet figyelmen kívül
hagyni: sőt eljut odáig, hogy a "visszatükröződés" az igazi visszaadás központi
problémája lesz. Ha tehát a tartalom történelmi változását vesszük a művészi formáiban, kompozícióban stb. való átalakulás
alapjául, világos - teszi hozzá -, hogy
a műalkotás középpontjában éppen az átalakulás pillanatának, az új születésének,
a régi pusztulásának kell állnia, amelyek
ugyancsak a társadalom szenkezeti változásai, okai, következményei, s ezek együttesen az emberek közötti kölcsönös kapcsolatokban nyilvánulnak meg. A valóság
olyan művészi ábrázolása, amely a valóságot pusztán okozati összefüggésekre korlátozza, a visszatükrözés
dialektikus módja
helyett, a művészetet egyszerű utánzattá
teszi.
Hogyan válhat önállóvá a film? Melyik
az az esztétikai lehetőség, amely képes
megszabadítaní a filmet a hétköznapi valóságtól, megkülönböztetni a lényegest a
lényegtelentől, a létezőt a nem létezőtől?
A film technikai lehetőségei legalább anynyira fontosak, mint amennyi "veszélyt"
rejtenek magukban. Az ábrázolt dolgot a
mindennapi élet tapasztalhatóságában
jelenítik meg - a különbséget,
a felszínt,
a létező helyett a láthatót mutatja meg.
A valóság ilyen felszíni
megközelítése
nem tartalmaz esztétikumot, ez csupán a
valóság tiszta repprodukálása,legjobb esetben is csak összegezese lehet. Ilyen vádak
régebben és ma is gyakorta érik a filmet,
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mely a valóságot passzív, mechanikus, la- legjobb esetben is - mint ahogyan azt
pos és naturalista
módon adja vissza. már a cikk elején is láttuk - csakis egy,
Mindezek ellenére a film elérhet az eszt é- az egész létezőre irányuló, radikális, retikumba történő átváltozásig, ez azon- alisztikus beavatkozás lehet, amin a valóság valóban új oldalának igazán alkotó
ban nem egyszerűen és magától értetődően nő ki a taohnikai lehetőségekből, ha- megismerését és ténylegesen művészi értelemben vett átalakulását értjük
nem a gyakran kimondatlan "társadalmi
Lukács szerint tehát a filmnél a "kettős
megbízatást" követve tudatos megalkotásra vár. Csak így alakulhat ki a műfaj visszatükröződés" esetével találkozunk. Ez
választja el a filmművészet mimézisét a
egyszerű közeg/e, művészi "nyelve".
A minőségi változás az első szakaszból "kettős mimézis" (zene és építészet) mása másodikba való átmenet során követke- fajta megnyilvánulási formáitól. A filmzik he. Míg az első szakasz jellege nem technika kezdetben az adott valóság viszesztétikai - mint ahogyan azt 'eddig is sza tükrözését célozza; a technika terméke
láthattuk -, hanem egy tudományos ér- nem mindig a valóság reprodukálása, és
telemben vett ipari-technikai eljárás köz- soha nem maga a valóság. Éppen mert
beiktatásával elért egyszerű mimézis, ad- például a film nem egy színdarab egydig a második szakaszban lehetővé válik szerű lefényképezése, hanem a valóság
anyagi bemutatása, az itt létrejövő kettős
annak a bizonyos társadalmi megbizatásnak a megvalósítása, a hétköznapok em- mimézis (a színész által visszatükröződött

berének a társadalom problémái iránt ér-

valóság viszatükrözése)

nem optikai teszt

deklődő, aktív emberré formálása és az - ahogyan ezt Walter Benjamin állítja -,
hanem ama mozzanatok, új mimétikus
egyéniség fejlődési ütemének meggyorsítá,
és rögzítése, amelyek a
sa. Csakis így realizálhatók azok a kom- megformálása
konkrét
filmszerű
tartalmat a legérzékleplex kapcsolatok, amelyek a különböző
művészeti ágakban és így a filmben is tesebbé tudják tenni.
szükségess é teszik az olyan előadásmódot,
Mint ismeretes, Benjamin azt állítja,
amely a létező és a látszat egybeesése hogy a műalkotás egyetlen értéke a múltfelé tendál. "A valóság esztétikai vissza- ban a rituálén alapult, és hogy ez a bázis
tükröződésében éppen az az új kapcsolat, - még ha csak közvetve is - felismerhető a szépségkultusz legegyszerűbb foramely uralkodó mozzanattá lesz."
A film fényképészeti alapja kétségtelemájában is. A múlt reprodukálási eszközei:hez képest (öntés, klisé, rézmetszet, vénül magában hordozza a puszta naturalizmus veszélyét is. Közvetlen jellege miatt sőtű, litográfiai sajtó) először a fényképevalóban mindenekelőtt a valóság egy ré- zéssel, majd a filmezessel óriási mértékszéről ad pontos vizuális tudósítást: a va- ben megnőtt a reprodukálhatóság lehetőlóság precízen
visszaadott
montázsát. sége. így a művészet megszűnik a keveMindennek ellenére az ábrázolásnál az sek, az elit kiváltsága, a szakrália tartoesztétikai alkotó 'erő a montázst pl. nem mányába tartozó lenni, és ezzel mindenki
mint puszta technikai kifejezőeszközt hasz- számára érthetővé, befogadhatóvá válik.
A technikával kapcsolatos kérdések tárnálja, hanem a szervező-alkotó elv esztémelyek Lukács számára
tikai-ideológiai szintjére emeli, akkor a gyalásakor filmnél is lehetőség nyílik arra - álla- igen nagy fontosággal bírtak, bár gyaka magyar filozófus
pítja meg Lukács -, hogy elszakadjon a ran félreértette
mindennapi élet szférájától, és efölé emel- úgy emlékezik meg Benjaminról,· mint
"aki elsőként vetette föl a problémát"
kedjen.
Ilyen értelemben csak az egyes felvé- A műalkotás a technikai reprodukálhatótelek egymásutánja
és feldolgozása képes ság korában c. tanulmányában. Lukács elarra, hogya
filmet a köznapi valóság ismeri, hogya német tudós munkája számészlelésének szintjéről a művészetek ma- talan finom megfigyelést és éleselméjű
gasságába emelje. A fényképrészek esz- fejtegetést tartalmaz, ezek azonban a szerbeállítottsátétikai feldolgozása és összekapcsolása a ző romantikus-antikapitalista
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ga miatt elhomályosíthatják
a problémákat, különösen az a megállapítás, hogya
műalkotások
reprodukálhatóvá
válásával
'eltűnik
az
egyedülállóság
"varázsa".
"Benjamin itt a kapitalizmus művészetellenes tendenciáj ával folytat sokszorosan
jogosult vitát, de ennek során eltorzítja a
pro blérná t: a rézmetszet és a litográfia
nemcsak a reprodukció eszköze, hanem egy
önálló művész] alkotásrnód alapja is: Rembrandt
metszetei,
Daumier
litográfiái
egyedülálló művek varázsát sugározzák,
függetlenül attól, hogy hány példányban
léteznek." Ez a hamis nézőpont, Lukács
szerint, a filmnél is magától értetődően
torz következményeket
von maga után.
Minden igazi színész játéka más jellegű
kell hogy legyen a filmvásznon, s más a
színpadon - folytatja -, mint ahogya
hangosfil.mben sem támaszkodhat az esztétikailag elsődleges dialógus folyamatosságára. Egy eddig ismeretlen vizuális expresszivitás jön létre, amelynek átütőerejét a felvétel módja, a vágás, a mon tá zs
stb. fokozhat ja ugyan, de amely evvel a
"technikai apparátus" által beteljesítendő
stilizálásra rendezkedett be.
Benjáminnak - teszi hozzá Lukács igaza van ugyan, amikor megállapítja,
hogy a színész és a közönség közt nincs
meg az a kapcsolat, amely a színhází hatások lényeges mozzanata. De az így létrejövő negáció nem tagadja az egyedülállóság "varázsát",
ahogy Benjamin rnondja, hanem a közönséggel egy teljességgel
új viszonyt hoz létre. "Hiszen a színész
nem közvetlenül emberi, jelenlevő valóság, mint a színházban, ahol a nézőtéren
és a színpadon lehetőség nyílik a személyek közvetlen emberi érintkezésére. hanem mimetikus képződmény, a cselekvő
ember művészi képmása. De az ember a
festészetben és a szobrászatban is ilyen
képmás, és a személyes kapcsolat hiánya,
ha valódi a művészet, sohasem jelenti az
esztétikai felidézés hiányát."
Ami a "varázst" illeti, Lukács a műalkotást magától értetődően kapcsolatba állítja magának a műnek alkotó imrnanenciájával, és ebben az értelemben a "varázs" megegyezik az "esztétikai
felidézéssel". Ezzel szemben Benjamin a "va-

rázs" elvesztését nem az alkotás, hanem
élvezés mozzanatával hozza összefüggésbe; ezért a "mennyiség" növelésével a
minőség ("varázs") romlik és vész el.
Lukács továbbra is különbséget tesz mint ahogyan már jeleztük - technika
és müvészi forma között, os kitart amellett,
hogya
tudományos, gyakorlati (és ezek
igen szoros kapcsolatban
egymással) és
művészi értelemben vett technika teljesen
elszakad egymástól, hogy lehetetlen általában egy meghatározott művészi technika
alkalmazása úgy, hogy a legközelebbi alkalommal, arnikor .ismét dolgozunk vele,
semmit se változtassunk rajta. Mégpedig
azért, mert a művészi forma nem egyéb,
mint adott tartalom formája, és ezért lehetetlen minden általánosítás
a filmmel
kapcsolatban,
kivéve, amikor a filmnek
arról a sajátosságáról beszélünk, amely lépésről lépésre született meg, és amely
csak az idő múlásával vált sajátjává.
"A művészet
történetbégét
amely
egyáltalán nem mondható sem egyszerű,
sem egyenes
vonalú
fejlődésnek
-,
gyors változását, amelynek eredményeként
a reprodukció egyre közelebb került az
ábrázo lt valósághoz, különös világossággal
figyelhet jük meg a művészi teohnika fejlődésében. Éppen ebben az egyenlőtlen
fejlődésben mutatkozik meg a legvilágosabban a tényleges különbség, vagyis a valódi ellen tét. Minden tudományos haladásnak - előbb vagy utóbb - érvényesülnie kell a technikában, mint az előre haladó mozgás egy részében, mert a technika
objektív jellege egyre jobban megközelíti
az objektív valóság törvényeit, és mert
alkalmazása egyre gazdaságosabb lesz stb.
De a művészí technika csak eszköz ahhoz,
hogy a valóságnak azt az alkotó reprodukcióját fejezze ki a lehető legtökéletesebben, amelyet a forma esetében úgy foglaltunk össze, mint olyan formát, .amely
meghatározott
tartalommal
rendelkezik,
és minden műalkotás számára a sajátosság különleges oldalát adja szervező funkciójának." Ez a "szervező eszköz az időszak, a rnűfaj, a stílus és a személyiség
stb. szerint változik."
A technika művészi értelemben is lehet
haladó és termékeny - teszi hozzá LuéJ.Z
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kács -, de csak akkor, ha éppen ennek
a sajátosságnak
az elterjedését
segíti elő.
"Minden más tulajdonságnak
feltétel nélkül ezt a célt kell szolgálnia: mert ha
ezek ellentmondanak
a célnak, legyen az
bármiféle
technika minden
előítélet
nélkül a többi pozitív tulajdonságait
illetően - a művészet akadálya lesz." Annak a lehetetlensége,
hogy "egy általános
alkalmazási
receptet
adjunk a technika
mellé, de még inkább az, hogy abban az
általános alkalmazh at óság ban megtaláljuk
azt a kritériumot,
amely lehetövé tenné,
hogy megítéljük a technikát, - nem tartozik az alkotó folyamat lélektanába
(a
"tudattalan"
körébe
vagy legalábbis
a
művészet "irracionalizmusába"),
hanem éppen ellenkezőleg az objektív valóság viszsza tükröződésének
a saj á tos feltételeihez
tartozik. Innen 'ered az a szükségszerűség,

(A zseniális Bunuel L'age d'or-ja)". Hasonló 'technikai fogyatékosságot és szándékos tökéletlenséget
találunk Chaplinnél is.
Részletesen szólva a filmről, Lukács megállapítja, hogy "igen fontos és gondolatilag termékeny az a törekvés, hogy külön
válasszák
a formát a technikától. A filmirodalom legnagyobb elméleti hibája véleményem szerint e két dolognak az őszszekeverése, amely aztán olyan következményeket von maga után, mint például
Balázsnál, hogya
forma és az elmélet
problémáit úgy tárgyalja, mint technikai
kérdéseket."
Ha a többi művészethez
hasonlóan
a
filmet úgy értelmezzük,
mint a valóságnak a jelzett értelemben vett dialektikustörténelmi
vissza tükrőződését,
akkor
a
filmnek sem lehet más. a funkciója, mint
hogyelősegitse
a valóság létének mély és

hogy mmden eredeti műben a technika igazi megismerését, az individualizálását
annak, ami 'elpusztul és annak, ami megú}ra kell hogy szülessen, ezt a sajátos
születik, és hogy feltárja azokat az elperspektívát
szem előtt tartva juthatunk
amelyek a különböző
jeel odáig, hogy a reprodukált valóság esz- lentmondásokat,
lenségekben rejlenek. É'S bár ilyenformán
tétikailag szervezett lesz. Mindez terméa film nem tud nem hozzájárulni
az emszetesen nem zárja ki azt, hogya techniberek "felszabadításához"
mindenfajta valkában ne lehetne fejlődés, de ez olyan
lás és irracionalizmus
alól, arról sem szakölcsönhatást
és komplikált
folyamatot
bad
elfeledkeznünk,
hogy
ugyanazok
a
eredményez, amely minden egyes műnél
technikai
eszközök,
amelyek
a
film
puszta
megoldásra vár. Bár a legnagyobb művéhihetőségét hiteles esztétikai
szi alkotások általában technikailag is el- mindennapi
vízióvá fokozhat ják, arra is képesek, hogy
érik a kor magasabb technikai színvonaa lefényképezett
valóságot leplezetlen valát, mégis a művészi tökéletesség elmélelótlansággá, hazugsággá varázsolják. És ez
tileg soha sem egyenlő a technikai tökémilyen gyakran megiörténik!
letességgel. A magas szintű technikai fejlődés ssmmit sem vesz el egy alacsonyabb
"A történelmi materializmusnak
kell teszínvonalú teohnikával készített film eszhát megvizsgál ni azt a tényt - fejezi be
tétikai tökéletességé ből.
Lukács a film ről szóló fejezetet -, hogy
egy olyan művészeti ág, amelynek tipiku"Egészen biztos, vagyok benne, hogy
egy Jakobsen nem keveri össze a techni- , san a nép művészetének kell lennie, csaka pusztán kellemes, sőt
kát a művészi formával, akkor, amikor a nem állandóan
giccses elem be süllyed le."
következőket írja: Az egészen kifinomult
rutin és az olyan technika reakciójaként
Guido Aristarco
amelyik tudja, hogy rni a dekorativizmus,
jött létre a tudatos .tökéletesség'
és formai eszközként a rövid műfaj művészete.
(Fordította:
Nagy Edit)
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A SZERELEM HATÁSVIZSGÁLATÁNAK
Kísérlet a befogadási

módok vizsgálatára'

Minden művészetszociológiai elemzés alapproblémája a rnűvek és a befogadók elválása. Tanulmányunk Goethe-rnottója ezt
rendkívül tömören fejezi ki: "Az anyaget
mindenki maga elé tudja idézni; a tartalomra csak az bukkan rá,akinek
van
hozzátennivalója; a forma pedig: titok a
legtöbb ember számára." E problémára
elsők között Schiller kínált elmélyült magyarázatot: a befogadói képességek egyenlőtlenségének alapja a specializációban és
él munkamegosztásban
rejlik; az egyoldalú
fizikai' és az egyoldalú szellemi munka
egyaránt elsorvasztja az esztétikai fogékonyságot. - A befogadás 'e társadalmi
alapja azóta módosult, de nem változott
meg. Az általánosabb iskolázottság megsokszorozta azoknak a számát, akik ilyen vagy olyan - közönségként lépnek
fel; a több szabadidő .pedig módot ad nekik arra, hogy közönségként működhessenek. Ez a fejlődés azonban nemcsak finomította, hanem tompította is az esztéti* Makk Károly

TANULSÁGAI

Szerelem
című filmjének befogadását, a Filmtudományi
Intézet felkérésére, ez
év május-c-júlíusában
hárman - Bertalan László,
Gereben Ferenc és Helrnich Dezső - vizsgáltuk meg. Az itt következő cikk (ta számszerűséget mellőzve) csak főbb eredményeinket
foglalja össze; ,a teljes, többíves tanulmány
más
formában jelenik meg.

kai fogékonyságot. Új tevékenységformát
alakított ki - a szórakoztatóípart -, amely
inkább konzerválja, miritsem megújítja a
közízlést. Ez a módosul t helyzet egyik új
vonása.
A szórakoztatóipar általánossá teszi mert teheti - azt a - fogyasztói - viszonyt, amely termékei és közönsége között fennáll. Emellett azonban maguk az
igazi műalkotások is a fogyasztás, a kultúra elfogyasztásának viszonyába kerülnek; befogadásuk tipikus helyzetei, indítékai és módjai egyaránt fogyasztói jellegűvé válnak. A Goethe és Schiller kora
óta módosult helyzetnek
'2Z
a másik
új vonása persze csak egyetlen bár
többnyire nagyon erős - tendencia, amelyet .kűlönbözö társadalmi folyamatok különbözőképpen támogatnak vagy gátolnak.
Mindenesetre:
a közönség széttagolódik,
különféle közönség- és ízléstípusok keletkeznek. Ha ezek a típusok igazi művekkel szembesülnek, eltérő hatások jönnek
létre: az 'egyes ízléstípusok a maguk módján fogadják be, élvezik és értik a művet.

A vizsgálat célja és módszere
Ezt a széles és gazdag történeti és társadalmi problémát sokféleképpen lehet megközelíteni. Vizsgálatunkkal mi - azzal a
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szándékkal, hogy a lehetőségekhez
képest
figyelembe vegyük a probléma általános
összefüggéseit is - egyetlen film befogadását vettük
szemügyre,
meghatározott
empirikus eljárások segítségével. Arra szorítkoztunk,
hogya film témájának és tartalmának a felfogását kutassuk; eltekintettünk a Goethe-aforizma
harmadik részében megfogalmazott
kérdéstől : nem vizsgáltuk azt, diogy a forma mennyiben válik
befogadói élménnyé.
A Szerelem címü film befogadását csak
úgy kutathattuk,
hogy értelmeztük
azt a filmet -, amit a megvizsgált közönség
befogadott. Áttekintve a film kritikáit és
méltatásait, kialakítottuk
a magunk értelmezését. Ennek alapján a műben lévő
problématikából
kiemeltünk
néhány csomópontot, s ezeket az empirikus kutatás
követelménye-hez
szabva kérdésekké operacionalizáltuk. Az e kérdésekre adott válaszok alapján kiséreltük
meg a téma (cselekmény)
és a tartalom
befogadásának
mértékét és módját körvonalazni.
Ugyanakkor arra is törekedtünk..
hogy a megvizsgált közönségről általában vett adatokat is nyerjünk. Ezeket az általános társadalmi-kulturális
adatokat összhehasonlítottuk a film befogadásának,
tetszésének
és megértésének az adataival. Az összehasonlítás révén kíséreltük meg a befogadás
meghatározóit
felkutatni,
s megállapítani
meghatározásuk
jelentőségét,
rnértékét,
összekapcsolódását vagy szétválását stb.
Vizsgálatunk
célkitűzése kettős volt: a
film befogadásán kívül megnézésének
és
meg nem nézésének 'körülményeit
is leírtuk. Ennek megfelelően két mintasokasággal dolgoztunk. A film befogadását
csak
olyan mintán tudtuk megvizsgálni, amely
nem tett eleget a véletlenszerű
mintaválasztás követelményeinek
(ugyanis
csak
így tudtunk megfelelő elemszámot elérni);
ez persze korlátozza eredményeinket.
Budapesti, főleg filmklubokban végzett adatfelvételek révén 862 fős mintát hoztunk
létre; az idetartozók - mint ezt könyvolvasási és végzettsegí adataik bizonyítják
- kulturálisan jóval magasabb szinten állnak az országos átlagnál. A film "megnézésének" és "meg nem nézésének" mintáját
(1.056 fő) budapesti könyvesboltokba
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betérő, véletlenszerűen
kiválasztott vasa 1'lókból állítottuk össze: 'ennek megfelelően
ez a sokaság is jelenetösen meg.haladta az
országosim érvényes kulturális mutatókat
(de egyébként jól reprezentálta
a könyvesboltok közönségét).
Az adatfelvétel,
1971 május-júniusában,
kérdőíves módszerrel történt; kérdőíveinket a válaszolók a felvétel helyszínén töltötték ki. Ismerjük e módszer korlátait: az
elért eredmények intenzív és minőségi ereje háttérbe szorul extenzitásuk és elérésük
gyorsasága
mögött.
Nem volt módunk
munka-, költség- és időigényesebb
eljárásokat használni.
Az általános jellegű kérdéseinkre
adott
válaszokat a követrkező kategóriákba
soroltuk. Életkor. Iskolai végzettség. A munkamegosztásban elfoglalt hely(ezt a gyakorlatilag és elméletileg legfontosabb
rétegképező elvet két - finornításokra, részletezésekre, terminológiai
javításokra
szoruló
- szempontból
vettük figyelembe:
egyrészt a társadalmi foglalatos.ságok tartalma, másrészt pedig az egyes munkamegosztás-helyek
belső függőségi
viszonyai
szerint: munkások: az iparban, kereskedelemben, közlekedésben dolgozók, beosztottak. fizikai munkát végzők; beosztott alkalmazottak: adminisztratív,
műszaki,
pénzintézeti, egészségügyi stb., többnyire szakképzetlen, érettségizett alkalmazottak;
menedzserértelmiségiek:
a gazdaság, a techníka, az igazgatás, a kereskedelem
területén szellerni-irányító
rnunkát végzők, mérnökök, közgazdászok, jogászok, adminisztratív szakemberek;
humánértelmiségiek:
a közoktatás. az egészségügy, a jogszelgaltatás, a tömegkommunikáció,
a tudományos kutatás, a művészet területén rnűködő értelmiségiek;
közös jellemzőjük nem
az ún. humánvégzettség
(ezért terminusunk ideiglenes jeUegű), hanem munka-,
függelmi-, s következésképp
életrendjük,
mindennek
önállóbb-kötetlenebb
jellege;
középiskolások; főiskolások-egyetemisták;
egyéb.
Irodalmi és filmízlés : a kedvelt szerzők és művek felsoroltatatásával
operacionalizáltuk
ezt a fontos befogadásmeghatározót,
figyelembe véve a válaszként
kapott kedvencek együttesét. Az ízlés és

dern"
ízlésűeknél
láthatjuk,
a bestseller
kategória
átlag körüli teljesítményt
nyújtott, míg a legpasszívabbaknaik
a lektürkedvelők bizonyultak.
- Általában
a filmízlés volt a Szerelem megnézésének
és
meg nem nézésének
legfontosabb
befolyásolója. A "művészi
L" kategória
(amely
elsősorban
a magasabb
végzetts-égűek,
a
főiskolások
a humánértelmiségiek
körében
volt jellemző) a "látók" kiemelkedően
legmagasabb
arányát
hozta magával:
ezt követte (csökkenő
sorrendben)
a "művészi
II.", a "látványos",
az "érzelmes"
és a
"kommersz"
kategória
teljesítménye.
Mintánknak
az a kétharmada,
amely
nem látta a filmet, rnintegy
70 százalékban hallott
róla valamilyen
forrásból.
Ez
az arány elég magas ahhoz, hogy a Szerelern. meg nem nézését
ne az informáltság hiányának
tulajdonítsuk.
Tapasztalataink szerint
azonban
azoknak
a rétegeknek a "nem látói"
vezetnek
az értesültség
terén, amelyekből
egyébként
is a legtöbben látták a filmet (így a magasabb
képzettségűek, a főiskolások-egyetemisták,
a
humánértelmiségiek,
a 18-30 évesek). Az
'értesülés
legfontosabb
iforrásának
a szóbeliség. majd a sajtó bizonyult.
A szóbeli
információt
(is) említők ariintegy 50 százalékos aránya
jelzi, hogy a filmnek
a közvéleményben
nem kis visszhangja
volt.

A film értelmezése
A Szerelem. című
film
befogadásának,
megértésének
vizsgála tához
szükségünk
volt a film részletes
értelmezésére;
ezt
elkészítettük;
ennek alapján
dolgoztuk
ki
kérdéseinket,
s ehhez mértük
a válaszokat.
- A film egy módszereiben
eltorzult
társadalmi
rendszer
működésének
azokat
a
következményeit
tárja elénk, amelyek
az
emberek
legszemélyesebb
életében
jelentek meg. Ennek
az emberi-racionális
célok jegyében
megszerveződött
rendszernek számos igazi és tevékeny
hívét
váratlan
irracionalitással
eltávolították
családjuk
és munkájuk
körébő],
behatoltak
életükbe,
s olt elfogadással
vagy
ellenállással
találkoztak.
A film egy asszony
ellenállásának
és kitartásának
a rajza, de
a rajzba beletartoznak
a többi alakok is,
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akik az alaphelyzetre
való válaszolás
lönböző változatait
képviselik.

kü-

A Szereleni cselekményénekés
szereplőinek igazi középpontja
egy történelmileg
meghatározott
szélsőséges
helyzet,
a közvetlen középpont
azonban
az öregasszony
és szobája.
Az emberi
kapcsolatok
többsége az öregasszony
sajátos,
a külvilágtól
elszigetelt
helyzete
által
van
meghatározva: az öregasszony
kapcsolatait
a mélységesen emberi színlelés
és a mélységesen
emberi
hiszékenység
j ellemzi,
éppen
a
színlelés
és
a hiszékenység
együttese
nyújt védelmet
az egyre gyengébb
öregasszonynak
az ismeretlen
és idegen korral szemben.
A legalapvetőbb
és a legbonyolultabb
a két asszony
viszonya:
az
egyik mögött nem áll még tartalmas
múlt,
éppen
most építi azt, ismeretei
felszínesek, kultúrája
inkább gyakorlatias;
a másik hosszú, súlyos és értékes
múlttal
rendelkezik,
ismereteket
és kulíúrát
halmozott
fel, erőt és céloka t adó viselkedési
készléte
egy hosszú
fejlődés
szervességével hatékony,
s ezzel bizonyára
erkölcsi
példát nyújt
a még alakulóban
levő fiatalasszonynak.
Az öregasszony
csupán
a
maga régi világában
él, az újabb
világot csak régi fogalmaival
tudja magának
felfogni:
emlékezete
és fan táziáj a ujra
meg újra visszatér
ebbe a világba,
s ezzel védekezik
a bezártság,
a fiára
való
várakozás
egyhangúsága
ellen. A fiatalasszony kinn él a valóságos
világban,
állásából
elbocsájtva,
s barátaitól
magára
hagyva;
(anyja sem tud neki segíteni,
hiszen semmit
sem ért ebből a világból,
a
városból
és a politikából,
ahol
lányát
látogatja
és élelemmel
segíti). A fiatal- és
öregasszony
ennyire
éles
ellen tétei
kűlönös-szélsőséges
helyzetükben
rendkivül
termékennyé
válnak:
lehetővé
teszik
a
színlelést,
az egymásihoz
való közeljutást,
fiúk és férjük
közvetett
élvezését
és felidézését,
az ebből és egymásból
való erőmeritést ; hiszen
a fiatalasszony
nemcsak
a szeretett
fiú rnegjelenítöje,
hanem
önálló és elfogadott
érték is. az öregasszony
számára,
az öregasszony
.pedig önként vállalt és megszeretett
teher
a sok könyörtelenül
ránehezedő
mellett
a fiatalasszony
számára.
(A valóságosan
és

dramaturgiailag
egyaránt passzív ,férj börtönvilága és szabadulása
csak kiegészíti,
megalapozza
a másik világ ridegségét;
rabsága éppolyan személytelen és irracionális, mint szabadulása.)
Tetszés
Egy film nemcsak
objektív
értelmezések, hanem szubjektív megítélések tárgya
is. Ezért két olyan kérdést iktattunk
be
kérdőívünkbe,
amelyek a megkérdezettek
tetszését közelitik meg. A tetszésítéletek
és az osztályozások {itt 5-ös volt a legmagasabb érték) közvetlenül fejezik ki megkérdezett jeink tetszését, de nem jelenítik
meg azt a beállítottságot,
amely a tetszésnyilvánításban
közreműködött.
Ha azonban, mint ahogy eljártunk,
ezeket a válaszokat statisztikai korrelációba állít juk a
különböző
általános
ada tokkal (életkor,
végzettség,
a munkamegosztásban
elfoglalt hely, ízlés), akkor, legalábbis hozzávetőlegesen, sikerült minősítenünk
e tetszésn yil vání tásoka t.
A film szubjektív
megítélése
alapján
megállapíthatjuk,
hogy
többé-kevésbé
körvonalazödtak
a különféle
szempontból -vett (végzettség-,
munkamegosztás-,
ízlés-) kategóriák
tetszései.
s így bizonyos korlátok között
megvilágosodott
az egyes kategóriákba
tartozó esztétikaibefogadói érettsége.
Különféle kategóriaink három csoportba
sorolódnak be. A magas tetszésszinten
a
főiskolasok és a diplomások; a 'humánértelmiségiek ; a 21-30 évesek; a "klasszikus" és "modern", illetve a "művészi r.
és II." ízlésűek állnak. Közepes szintű ek
3Z érettségizettek;
a gimnazisták;
a menedzserértelmiségiekés
a beosztott alkalmazottak; a 31-36 és a 18-20
évesek;
a "bestseHer", ill. az "érzelmes" ízlésűek
tetszésnyilvánításni.
Végül
az alacsony
szinten a 36-55 évesek, valamint a munkások állnak(határeseteket
alkotva a közepes és az alacsony szint között), továbbá
a szakközépiskolások,
a legfeljebb nyolc
általánost végzettek;
a legfiatalabbak
és
a legidősebbek
(-17 és 56- évesek); a
romantikus
és lektürkönyveket,
illetve a
látványos és kommerszfilmeket
kedvelők.

Feltűnő, .hogyamenedzserértelmiségiek
egyértelműenelmaradnak
a másik értelmiségi kategóriától, s csak a középső csoportba kerülnek. Ez a tény - a megértés
adataihoz hasonlóan - a maga oldaláról
alátámasztja
a kétféle értelmiségi csoport
elkülönítését.
(Ennek indokoltsága
azonban egyébként is belátható: pl. egy mérnök általános
kulturáltsága,
értékrendje
és értéktudata
évtizedekkel
'ezelőtt más
volt, közelebb állt egy egységesebb értelmiségi rétegéhez. Hasonló folyamatok másféle diplomásoknál
is megfigyelhetők.)
Az osztályozás adatainak részletes elemzésével megállapítható,
hogy általában a
középső csoportba tartozók nyújtják a legheterogénabb
teljesítményt.
Az idetartozók többségének közös jellernzője az érettségi vel rendelkező
alkalmazotti
foglalkozás, s így ezek körében található meg az
elmúlt évtizedek történelmének
nagyfokú
és kélirányú
társadalmi
mobilitásából
a
középső réteghelyzetekben
megállók többsége. E középső rétegeknek
és a belőlük
knővő második generációknak
a családilag rétegszerűen kialakuló kultúrája rendkívül heterogén, innen a sok, kategóriaátlagukhoz képest szélsőséges tetszésnyilvánítás.
Megértés
A tetszésnyilvánítások
csak valami szu bjektívet és absztraktot rögzítenek. E szubjektív és absztrakt eredményeket
az általános társadalmi-kulturális
mutatókkal őszszehasonlítva, bizonyos mértékig korlátozni lehet szubjektivitásukat
és elvontság uka t, sőt ízléska tegóriáinkkal
összehasonIítva már egészen sajátos okokat tudunk
körvonalazni a tetszésítéletek mögött. Ezek
az ízléskategóriák
azonban, mint erre már
rámuta t tunk, minden megbízhatóságuk
ellenére is kívül maradnak az egyes műveken, csak közvetetten utalnak a kedvencek
mögött meghúzódó befogadások mértékére és mélységére.
Ezért adott esetben,
min t a mienkben is, a ku ta tás nem elégedhet meg ezzel az extenzíve
kitűnő
módszerrel, hanem olyan eljáráshoz kell
folyamodnia, amely intenzíven és belülről
ragadja meg az egyes művek befogadását.
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Ez azzal jár, hogya szociológiai kutatásnak értelmeznie kell azokat a műveket
vagy műtípusokat, amelyeknek a befogadását vizsgálja, s értelmez€seivel szembesítenie kell a befogadók empirikusan felkutatott értelmezéseit. Ennek alapján állapítható meg a befogadások mélysége,
intenzitása, egységessége stb. Ahhoz
tehát, hogy a szubjektív és a tagolatlan
tetszésítéletek
mögött megtaláljuk a film
befogadásának különböző fajtáit €s szintjeit, megkérdezettjeinket
objektív és tagolt válaszokra kellett bírnunk.
Elsőként a filmcselekmény időpontjára
kérdezünk rá. Itt nem annyira a helyes
válaszok aránya érdekelt bennünket, hanem a helyteleneké. A helyes válaszok
ugyanis mint ez bebizonyosodott nem hozzák eleve magukkal a film megértését, a helytelenek viszont mindenképpen valami sajátosat tévesztenek szem
elől. E sajátosság a feleség korhoz kötött és korból fakadó magatartása: nem
érti, nem is értheti, hogy férjét miért
hurcolják el; s csak azt látja, hogy elvtársai és barátai magára hagyják. Irracionális helyzetében az egyetlen értelmes cselekvési lehetőség annak az öregasszonynak az egzisztenciális és szellemi támogatása, akinek semmi köze nincs az ő vil ágához és céljaihoz.
Második megértést vizsgáló kérdésünk
a fiatalasszony színlelésének indítékát kutatta. E színlelés véleményünk
szerint,
nem egyszerűen szokványos és partikuláris okokkal (a beteg és idős asszony hétköznapi értelmében vett kimélésével. a
fiatalasszony önzésével, a férj kiszabadulásának reményével), hanem az ernlékelben élő öregasszony helyzetének és a számára áttekinthetetlen
történelmi helyzetnek rendkívüli, egészen sajátos kapcsolatával magyarázható. A közvetlen és körülhatárolt világra szorítkozó
film e világot
a maga történelmi sajátosságában
ábrázolja. Ugyanakkor azonban mint az
igazi művek esetében többnyire - megvan annak a lehetősége, hogy mérsékeltebb értékű és mélységű szinten fogadják
be és értsék meg. Ez a befogadás nem
fogja fel a film történelmi sajátosságát.
az háttérbe szorul és elvonttá vékonyodik;

a problémák a - történelmileg elvontan
felfogott - magánélet körére korlátozödnak. Ez az elvonatkoztató-leszűkítő
felfogás ugyanakkor - paradox módon aktuálissá tudja tenni a filmet. Sőt, minél
inkább elvont-Ieszükítő
(a szó nem pszichológiai értelmében), elvont általánosításra hajló eza felfogás, filmünk esetében és általában véve is, annál több dolgot képes aktuális problémáival
érintkezőnek tartani, s persze annál kevésbé
képes oavalódi aktualitáshoz és sajátossághoz hozzáférni. A művészileg konkrét és
sajátos rnűből kiszakít, elvonatkoztat bizonyos problémákat, olyanokat, amelyek
az egyes befogadók véletlenszerű életproblémáinak megfelelnek. A Ieszűkítő-elvonatkoztató, elégtelen befogadől képességeket mozgosító
befogadások mögött egyoldalú és leszűkítő élethelyzetek állnak.
E helyzetek egyik legfontosabb típusa a
magánélethez kapcsolódik, mi legalábbis
ezt vettük figyelembe: 'előre megadott válaszlehetőségeinkkel a fiatalasszony színlelését "történelmileg", magánéletileg, ill.
félrevezetően, elégtelenül indokoltuk meg.
Következő három kérdésünk a két aszszony kapcsolatára vonatkozott, az 'első
kapcsolatuk érzelmi tartalmára, a második és harmadik pedig kölcsönös egymásrautaltságukra,
Az előre megadott válaszlehetőségek részben a film egyoldalú
felfogását
jelentették.
Fontos adatokat
nyújtottak a befogadói tevékenység egyik
fontos oldaláról, a hősök felfogásáról.
Legutolsó kérdésünk is elsősorban ehhez a hősfelfogáshoz járult hozzá eredményeivel: ez egy egyszerű, hétfokú 1'0konszenvskála volt, amelyen valamennyi
érdemi szereplő fel volt sorolva. A 1'0konszenvskáláról
ugyanazok
a kritikai
fenntartások mondhatók el, mint a tetszésítéletekről, de ugyanúgy nagyon hasznos
kiegészítő adatok nyerhetők vele.
Hogy az ezekre a kérdésekre adott válaszok véletlenszerűségét csökken tsük, öszszevontan is felhasználtuk őket: (a rokonszenvskálától eltekintve) a kérdéseinkre
adott válaszokat egyszerűen matematikailag összevontuk, s így rossz, gyenge, megfelelő €s jó megértést különítettünk
el.
Ezek a megértesszintek merőben mennyi-

ségi-matematikai
úton keletkeztek, így önmagukban
nem adnak közvetlen
alapot
minőségi következtetések
levonására,
viszont megbízhatóbb
módon
határozzák
meg a film megértésének
mártékét.
Az ezekre a kérdésekre
adott válaszok
és utólagos összevonásuk
eredményeként
a következő főbb eredményeket kaptuk.
A magasabb iskolai végzettség - mint a
tetszésítéletek
esetében is - általában nagyobb befogadói fogékonysággal jár együtt,
hatása azonban nem kizárólagos, hanem
többek között
összekapcsolódikaz
életkorral és így a tapasztaltsággal.
Pl. azt
láthattuk, hogya középiskolások többnyire
rosszabb teljesítményt
nyújtanak
a legfeljebb nyolc általánost végzetteknél. (Sőt,
lemaradásuk elég nagy. Meg kell azonban
jegyeznünk. hogy középiskolásaink
gimnázistákra és szakközépiskolásokra
tagolódnak, s az előbbiek elkülönített
válaszai
megközelítik
az érettségivel
rendelkezők
válaszait, a felvétel során egyetlen
tömbből kikerülő
szakközépiskolások
pedig igen rossz teljesítményt
nyújtanak.)
Az életkor
operacionalizált
kategóriái
révén megragadott
és elemezhető
befogadásmeghatározók
szemügyre
vétele
jobban rámutat a műveltség és iskolázottság közvetett. nem kizárólagos szerepére.
Ugyanis a 20. és 30. év közöttiektől kaptuk a legjobb válaszokat, a 30-35. évtől
csökken a helyességük, s ugyanígy a 20.
évnél fiatalabbaknál ; mindez pedig arra
utal, hogy az iskolázott-ág
mellett más
meghatározók
is érvényesülnek:
egyrészt
az élettapasztalatok,
másrészt pedig - ellentétes irányban - a társadalmilag
kialakult frisseség és fogékonyság társadalmilag megszabott csökkenése. Az érettség
és a fogékonyság ellentétes, paradox szerepű, hiszen a 30-35. életév után is halmozódó tapasztalatok
'ellenére csökken az
esztétikai érzékenység:
tapasztalt érzéketlenség felváltja a tapasztalatlan
érzékenységet. A legfiatalabbak,
illetve a kőzépiskolások - akiket a tapasztalatlanság
és a kevésbé kialakult fogékonyság egyaránt jellemez - bizonyos morális értetlenséget és hiányos történelmi ismereteket
vonultattak
fel a film értelmezésében.
Munkamegosztás-kategóriáink
a film

a

megértése alapján - a tetszésítéletek nyomán kirajzolódó képpel megegyezően három csoportba tagolódnak: a legjobban
a humánértelmiségiek
és a főiskolasokegyetemisták, közepesen a menedzserértelmiségiek és a beosztott alkalmazottak,
s
a legrosszabbul
a munkások és a középiskolások szerepeltek.
E legutóbbiak
kőzül a középiskolásokat
már elemeztük. A
munkások teljesítménye
általában véve indokolt, mert a film. bár viszonylag
hagyományos műalkotásstruktúrájúnak
tekinthető - problémakezelése,
a munkások
számára bizonyára elég idegen közvetlen
cselekménye és miliője miatt, elsősorban
értelmiségi-egyetemista
közönségre
tarthatott igényt, mint ezt a forgalmazás szándékai is felismerték.
A főiskolások egyenletesen
jó teljesítménye életkoruk,
tanuló-befogadó
alaptevékenységük
és független-kötetlen
társadalmi helyzetük és életmódjuk
alapján
könnyen érthető, érdekesebb viszont a további három
munkamegosztás-kategória
szereplése. A menedzserértelmiségiek
kevésbé bizonyultak
fogékonynak,
rnint a
humánértelmiségiek,
s csak minimális mértékben előzték meg beosztott jaikat, a beosztott alkalmazottakat.
Teljesítményük érdekes paradoxonokat
is tartalmaz: ők határozták meg a leghelyesebben
a filmcselekmény időpontját,
viszont, a jó történelmi tájékozottságra
valló válasszal ellentétben, a többi kérdésben történelmileg
kevésbé érzékenyeknek,
privatizálódottabbaknak bizonyultak
a beosztott alkalmazottaknál (akik náluk sokkal kisebb iskolázottságúak),
kevésbé
árnyaltan
fogták
fel a két női főszereplő kapcsolatát,
viszont nagyon finomari megkülönböztették
a film két másik szereplőjének,
a fiatalasszony anyjának és a baráti feleségnek
az (itt most nem elemezhető)
ellentétes
irányú és értékű, de egyaránt partikuláris-magánéleti
indítású magatartását.
E három munkamegosztás-kategóría
telj esí tmény külön bségeinek magyarázatá t keresve, úgy véljük, nem álLhatunk meg társadalmi tevékenységük
tartalmánál,
hanem
intézményi
meghatározottságukra.
munkarendjükre
és függőségi viszonyaikra
s következésképp
életmódjukra
kell
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reltevésszerűen rámutatnunk.
A menedzserértelmiségiek szigorúan hierarchizált gazdasági, igazgatási és egyéb szervezetekben dolgoznaik, munkarendjük sokkal üzemszerűbb,
rnint a kevésbé hierarchizált szervezetekben működő ún. humánértelmiségieké. Ennek megfelelően különböznek a szervezeti kötöttségek, a belső függőségi, parancsadási és engedelmességi viszonyok, s természetesen az életmód-kereteke
két értelmiségi kategóriát
illetően. Bizonyára a racionalizáltabbés
bürokratizáltabb munkavégzés és szervezeti viszonystruktura
az, ami kedvezőtlenül hat a társadalmi és művészi
érzékenységre, mérsékeltebb és konformabb
\áT'i>'dQ:a\ml-lmWú'K'dl ~l'a.á\Qi),é,;;'t
\é'tl'~.
Persze a humán értelmiség függetlenebb és
kötetlenebb munka- és életmódja nem biztosíték az efrfajta problémákkal való foglalkozás komolyságára és tartalmasságára,
hiszen ez az érdeklődés nagyon könnyen
megrekedhet
a politikai és személyes
pletykák szintjén.
A menedzserértelmiségiek és a beosztott
alkalmazottak körülbelül azonos teljesítményt nyújtottak.
Meglepő különbséget
látunk azonban a két asszony kapcsolatának megítélésében: a vezetők kevésbé tudták differenciáltan felfogni ezt a kapcsolatot, mint a beosztottak. Itt ismét a hierarchikus munkarendhez
fordulhatunk,
csakhogy itt nem az erőteljesebb és az
enyhébb hierarchizáltság
különbségéről
van szó. Mindkét munkamegosztás-kategória erősen hierarohizált szervezeti viszonyok között dolgozik, a hierarchia felső
és alsó szint jein. Éppen innen származhat
érzékenységük különbsége: a vezetők volun tarisztikus racionalizmussal, a beosztottak praktikus empirizmussal kezelik az
emberi viszonyokat, s bizonyára ez az,
ami életük egészében, így műbefogadásukban is megjelenik.
A film megértésére vonatkozó adatainkat az ízléskategóriákkal összehasonlítva
azt láttuk, hogy itt is azok a sorrendék
és hármas csoportok alakulnak ki, amelyeket már a tetszésítéletek alapján is tapasztaltunk: a legjobb megértöknek a kétkét "esztétikai" ízlésű kategóriába tartozók,
gyengéknek pedig a "romantikus" és "lek-

nm
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tür", ill. a "látványos" és "kommersz" katetartozók bizonyultak. Nagyon figyelemre méltó a közkézen forgó romantikus írókat kedvelők rossz teljesítménye.
Ez a romantikus irodalom ugyanis (bár
az irodalomtörténeti romantikának csupán
második vonalát alkotja, népszerűbb, főleg regényekben megjelenő művekből áll),
esztétikailag sokkal értékesebb azoknál a
lektüröknél,
amelyeknek
kedvelői nem
szerepel tek a romantikakedvelőknél r03Zszabbul ; s természetesen azoknál a bestsellereknél is, amelyeknek kedvelői viszont sokkal jobban szerepeltek náluk. Úgy
látszik, hogy ez az esztétikai-művészeti
érték nem jelent egyben művelődési
érgóriakba

't~K~'t l';;. Í\~'d\'dlTIK ~'L~1'\l\\ 'd 1'\)"ffi.'dl\\\\~\

kedvelőket nem kis, múltbafordulásból
származó életidegenség j ellemzi, s ez az
irodalom csupán egy gyerekes-fejletlen élményvilágnak felel meg, hasonlóan a látványos filmekhez (amelyekriek kedvelői
ugyanakkor jobb teljesítményt nyújtottak
a film megértésében a romantikakedvelőknél). A nagyon párhuzamosan szereplő
"bestseller" "és "érz'elmes" ízlést nem tudjuk értékesebbnek minősíteni annál, hogy
egy felnőtt-fejletlen élményvilágnak felel
meg; az ilyen ízlésűeknek a film megértésében tanúsított képessége ennek ellenére jelentősen jobb volt, mint a leggyengébben szereplő kategóriáké. Közepes helyzetüket és teljesítményüket az az
ellentmondás jellemzi, hogy tetszésitéleteik
alapján elég közel kerültek az értékes kategóriákhoz, megértésük azonban csak közepes volt. Ez az ízlés tehát szubjektív tetszését tekintve - ilyen és hasonló esetekben - toleráns és objektív képességeit
tekin tve közepes; az ilyen ízlésűekről elmondható, hogy az adott dolgot rosszul
értik, de tetszik nekik.
Az ízléskategóriák befogadásban játszott szerepének legérdekesebb adatai a
befogadás szerkezetének kutatásához néhány empirikus kiindulópontot
jelöltek
meg. Ezek az adatok a befogadás, pontosabban a hősfelfogás differenciáltságáról
szólnak: a legrosszabbul teljesítő ízléskategóriákat az jellemzi, hogy nem képesek
árnyalt és többértelmű kapcsolatok,alakok, helyzetek, felfogására, hanem leegy-

szerűsítik ezeket. A befogadásmód
szem- rend, a műveltség,
az iskolázottság,
az
pontjából - elméletileg kiélezve a proélettapasztalat
és a fogékonyság, a kullérnát - két szélsőséges típussal találkozturális beállítottság és az ízlés ezerepére.
ha tunk. Az egyik típusszélsőség
megáll
Adataink és feltevéseink
révén kapcsolaa rnű cselekményének
és szereplőinek fel- tot teremtettünk
az egyes ízléskategóriák
színén, nem fogja fel az egyes magatartáés befogadásmódok
között.
sok és helyzetek dialektikáját,
hanem az
Befejezésként
azt szeretnénk
hangsúegyes alakokhoz tapad, közvetlenül-krilyozni, hogy az ízlés- és befogadásfajták
tikátlanul azonosul velük, s a többi alakot
elkülönülése mögött társasadalmi okok húaz ezekkel való - leegyszerűsítve
felfozódnak meg. Egyrészt a befogadók valógott - kapcsolatából ítéli meg. Szem elől ságos társadalmi éloete, másrészt pedig a
téveszti a mű egészét, ezért nem is tud befogadott produktumok
igen eltérő sora.
rá reflektálni,
befogadásmódja
közvetlen
A dön tőek a valóságos életkörülmények,
és az egyes múrészletekkel
azonosuló. A a különféle művészi és nem művészi termásik. típusszélsőség
a befogadás
során
mékek nem tehetnek mást, mint hogy finem áll meg a Ielszínnél, a külső cselekgyelembe veszik e körülményeke t. E terménynél, hanem eljut a tartalomig; a ma- mékek széles köre, a szórakoztatóipar
sem
gatartások igazi indítékáig. Az egyes alatesz mást, mint hogy kihasználja az előtte
kokat, magatartásokat
és helyzeteket a ma- álló lehetőségeket.
A kifejlett
rnunkaguk ellentmondásosságában
látja, különmegosztás és specializáció csak nehezen,
böző határozottsággal,
részletezettséggel és nagy társadalmi
erőfeszítésekkel
ellensútudatossággal a mű egészét fogja fel, enylyozható életkörülményei
ugyanis általányiben esztétikai befogadásmódja
közveban kedvezötlenek
a művészet számára.
tett, reflexíve azonosuló és elemző (ami Olyan befogadói képességeket
és beállítermészetesen
nem j eloen t eleve fogalmi
tottságokat
alakf tanak ki a közönségben,
szintü esztétikai
tanulságot
is). E tipoamelyek csak nagyon kevéssé teszik lehelógia részletes kidolgozása
egyértelműen
tővé, hogy mindennapi
szemléletmódját,
és részletekbe
menően
bebizonyíthatja,
igényvilágát és problémáját olyan mértékhogy a befogadásnak
nemcsak különböző
ben átalakíthassa, amilyen mértéket a műfokai, hanem különböző módjai vannak.
vészet befogadása szűkségessó tesz. A szóAdataink és feltevéseink
szerint az érrakoztatóipar
előnye éppen abban van,
tékes ízléskategóriákat
elsősorban az utóbhogy nem követeli meg ezt az átalakulást,
bi típusszélsőséghez
közeli befogadásmótermékei e nélkül is élvezhetők.
Az átdok jellemzik, míg gyengén teljesítő kaalakulás képességének és magának a ténytegóriáinkat az előbbi, leegyszerűsítő
be- leges átalakulásnak
a hiányában
az igazi
fogadástipus.
műalkotások
befogadásukkor
sajátos tor.
zulást szanvednek. Befogadójuk olyan mindennapi-partikuláris
felvevőképességet,
isA Szerelem
című film befogadásának
mereteket,
beállítottságokat,
élményforvizsgálata során azt tapasztaltuk,
hogy a mákat mozgósít, arnelyek a műnek csak
film - mintánk kulturális
és befogadói
azokat a hatásait
engedik érvényesülni,
színvonalának az átlagosnál magasabb mi- amelyek beleillenek a véletlenszerű
rninvolta ellenére - igen különböző fogadtadennapi életvitel folyamataiba. Ennek kötásban és megértésben részesült. E különvetkeztében elsikkad a mű egészének szükbözöségek okait kutatva néhány fontosnak
ségszerű hatása, a létrejött
hatás pedig
látszó meghatározó
operacionalizálásával
az adott befogadó
véletlenszerűségéhez,
sikerült bizonyos adatokat feltárnunk
és s az ebből kialakuló igényekhez és ízléskörüljárnunk.
Rámutattunk
a társadalmi
hez idomul.
munkamegosztás,
a szervezet, a munkaHelmich Denő - Gereben Ferenc
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ELLENVÉLEMÉNY

"HYSTERICA PASSIO",
AVAGY A "ROSKATAG

ZSARNOKSÁG"

Bármilyen hűa
műf'ordítás,
a szavak hálójában
míndig akadnak gyenge láncszemek, amelyeken
esetleg igen fontos gondolatok kihullanak.
Vörösmarty
Mihály
Lear
király-fordításában
is
van egy ilyen rész. Kentet kalodába
csukják,
s Lear megtudja.
hogy hírnökét
Cornwall
és
Regan szégyenítette meg. Igy kiált fel:
,,0, mint dagad fel a gÖl'CS szívemig.
Le, sorvadás! le, lázadó bú!"
Kozincev filmjében
is ezek a szavak hangzanak el a magyar szinkronban.
Am ha előveszszük az angol eredeti t, tanulságos
különbségre
bukkianunk rá. Vörösmarty
"sorvadás"-nak
forditotta az angol szöveg pontos, diagnosztikailag
jelentős kifejezését:
hysterica passio! Pedig ez
az önjellemzés
az egész figura kulcsául szolgálhat.
Lear action gratuite-ként,
de azért "jókor"
adja át hatalmát
Iányainak.
Goneril
szerint:
"Legjobb, Iegépebb életkora is csupa meggondolatlanság volt." "Nő\nérünket rnindig a legjobban
szerette, s mely szomorú ok míatt taszította el
most magától." Jarvet színészi játéka még jobban kiemeli Learnek ezt a "bohó agg't-jellegét.
Már színre lépése is öregkori szeszélyességé t
és elloalandozó figyelmet
húzza alá. Hirtelen
haragkitörései
és meggondolatlan
ítélkezései, a
"nyomorú ok" is mirid azt bizonyítja, hogy Lear
nem egyértelműen
feddhetetlen uralkodó és apa.
Cordelia kitagadása
után
GoneriH is őtestamentumi
szenvedéllyel
átkozza meg. Hirtelen
mond le a hatalomról, IS amikor Goneriltől távozik, éppilyen hirtelenül
felötlik benne, hogy
visszatér a hatalomra;
"És megéred azt, Hogy

a tisztet, melyet te már örökre Letett-nek
hi ttél, újra fölveszem."
Ezek a hisztérikus
szenvedélykitörések,
csapongó kedélyállapotok.
a bizonytalanságet
takaró gyors ítélkezések megszabják
egész életvitelét, uralkodói stílusát. (Kent: "Künn a szabadság, itt a száműzés.") Lear, Goneril, Regan
egy család. Egyforma
hataloméhség.
egyforma
eszközök jellemzik őket. Csupán egy a különbség köztük: a hatalom hanyatló és felfelé kapaszkodó korszaka. És még valami: Lear önként
mond le a hatalomról, de a "farkaspofájú"
Goneril és Regan már mínőségileg
új színtre léptek, ők soha nem mondanának le önként, naivan
és jóhiszeműen
az uralkodásról.
GoneriJék kegyetlenebbek
és fortélyosabbak.
Kozincev mesterien emeli ki Gloster megvakításának
és a
szolga leszúrásának
emberi emócióktól
mentes
jelenetét.
Ravaszságuk
is képi megfogalmazást
nyer: Goneril és Cornwall előbb kihallgatja az
ajtó mögül Leart, csak utána fogadják.
Kozincev világos szerkezet-építéssel
állítja fel
a tétel-ellentétel
és szantézis hárrnasát.
A tragédiát AIban és Edgár éli túl: ők képviselik
a két hatalom
párharcában
azokat, akiket a
"sebzett állam" sorsa érdekel.
Lear jellemváltozásait
a párhuzamosan
kibomló és mintegy tükörképül
szolgáló Glosterniellékszál bemutatásával
Kozincev nem ell enpontozza, nem magyarázza, hanem egy nagyobb
léptékű
rendezői
elv bizonyítékául
használja
fel. Már Sohlegel megállapította, hogy: "Ha Lear
egyedül szenvedne lányai miatt, a benyomás az
ő magánszercncsétlensége
iránti hatalmas együtt-

érzésünkre korlátozódnek.
De két ilyen hallatlan
eset, amely egy időben játszódik le, azt a hatást kelti, hogy az erkölcsi világban nagy változás állott be. A kép óriásivá válik, s olyan
rémület tölt e: bennünket,
arrulyet arra a gondeletra éreznénk, hogy az égitestek egy napon
letérhetnek
kijelölt pályáju.król."
A világrend felbomlását
Sb akespeare
és Kozincev sokrétűen
állítja elénk. Egyetemes katasztróf'a vetíti elő az árnyékát.
Am ez csak a
társadalom
változásának
a tükröződése
,a tudatban. "A Hamlet vagy la Lear sokkal közvetettobben, de még lenyűgözőbben
adnak hangot e
konflí ktusnak, annak, hogy ·a f'eudalizmus rnint
totalitás
teldarabolja
önmagát
és felbornlik."
(Lukács György.)
Kozincev .rendezésének
legfőbb érdeme, hogy
ezt a tctalitást, illelve ennek tragíkus felbomlását áll.ítja a film középporitjába.
Egyrészt a
rendezési
elv következetes
végigvitelével,
másrészt a művészi
ökonómi ával és árnyalatnyi
hangsúlykiemelésekkel.
Egy példa ez utóbbira.
Az Edgárnak tulajdonított
levél, amelyet Edmund mutat meg Glosternek, la történelmi
szituáció szakszerű
és érvényes elemzését
adja. És
ezt az érvényességet
nem csökkenti, hanem ellentmondásos
rnódon még Lnkább kiemeli, hogy
Edmund valóságos condettierd amoralitással küzd
céljaiért,
és érvrendszerében
fő helyet épp a
Természet foglalja el. Edmund szerint la "roskatag zsarnokság"
«az ,,.aged tyrannyv-t
Vörösmarty elévült zsamokság-oak
fordította)
"nem
azért uralkodík, mert hatalma van, hanern mert
eltűrjük."
Edmund az "agg kor" megdöntőjeként
lép fel, és törvényszerű
.kudarcát az előző zsarnoksághoz való módszenbeli hasonulás határozza
meg.
Lear tragédíájában
Kozincev az erő nélkül
maradt tejhatalmú
uralkodó szánalmasságát,
a
hatalom deeszkalációját
is bemutatja.
Lear fegyveres kíséretének
állandó csökkenése
azonban
a zsarnokság striptease
helyett inkább az emberi együttérzést
kiváltó elemi jogfosztottságot
állítja elénk. A száz lovag, a paripák, vadászkutyák,
sólymok J"iválasztása
még reneszánsz
bőséggel és nagyvonalúsággal
rnegy végbe, ám
Lear-Jarvet
jobbra-balra
rnutogató dceze és idegesen ide-odacikázó
tekintete
már jelzi, hogy
az uralkodás véget ért, hiszen a korlátlan
hatalom korlátozott
Iett.
Heidegger találóan írja: "A ,hwtalom csak addig az, amíg uralja mlndenkori, már elért fokát.
A puszta megrekedés
egy bizonyos fokon már
a hatalom
el vesztésének
kezdete.
A hatalom
lényegéhez tartozik, hogy önmagát fölülmúlja ...
mindig útban van önmagához."
Nem elemezve
rnost Heidegger megállapításának
eszmei hát-

terét,
ebben
a vonatkozásban
mindenképpen
találónak érezzük Learre vonatkoztatva
is.
Lear egyre távolabb kerül a hatalomtól.
Ezt
a kizártságot,
ki rekesztettséget
a rendező formális
jegyekkel
is erősíti.
Osvald
rácsapja
Lear re az ajtót, majd amikor
az agg király
kibotonkál a viharos éj sza ká ba, a nagy .kaput
is sietve bezárják.
A vlharjelene t megdöntött
kameraállásai,
a
fölülről fényképezett, repedezett talaj durva fakturája, la menedékül szolgáló pajta toprongyosai
logikai egyirányúsággal
mutatják
Lear útját az
önmagából
való ki bújás ig, arnikor
jelképesen
ugyan, de igyekszík
rnegsaabadulní
ruházatától,
"Kevés gondja" volt eddig a társadalom
nyomorgóinak a rnezte.enségére
és kiaszott testére.
Kozincev rendezése érthetővé teszi Shakespeare
szövegét:
,,0 ti, meze tlenek, szegény nyomorfiak ... " A filmen Lear nem monologizálva
szól ítja a szegényeket,
hanem közvetlen .kontaktuskialakulás, sorsazonosulás
következményeképpen
jut el a megállapításra:
"Tűrd, amit tűrnek a
nyomor filai."
Szinte
dosztojevszkis
vezeklési
mániajában
még kísért a .hysterica passio, de a hallucinációs törvénykezési
jelenet, amelyben Shakespeare
dürrenmatti
modern játékot csillant fel, azt bizonyítja, hogy Lear, la "roskatag"
király, hajdani hatalmas
uralkodó, már kívül-belül
levetette a <hatalom jelrnezét.
Bár Lear alapmondája
kétségtelenül
laz időszámítás előtti VII. századra, a római hódítás
előtti, keltakori
Brdtanniát-a
vonatkozik,
már
maga Shakespeare
is saját korára, a reneszánsz
Angliára
rímeltette
a rnondaní valót. Kozincev
megőrzi és továbbfejleszti
Shakespeare
intencióját, :s egyetlen anakronisztikus
epizód betoldasával növeli az eszmei kisugárzás
sokrétűségét.
Cordelia puritán
egyszerűségű
esküvőjére
gondolunk, amikor latin szövegű keresztény
szertartással
kel egybe a francia királlyal.
Ezt a
külső jegyeit nézve durva anakronizmust
a fi.lm
ritmikai
hibájának
is felfoghatjuk.
Am mint
erre
Lukács
György
rámutatott,
ahogyan
Goethe a Hermann és Dorottya-ban
sok helyen
megtartotta
a hanyag, sőt néha hdbás hexamétereit, hogy az igazán költői ritmus integritását
megőrizze, éppenigy ez az anakronisztikus
epizód voltaképpen az iró eredeti koncepcióját
erősíti, és muvesza
fokon jelzi la mondanivaló
többsíkú értelmezését,
moderndtását.
A mához való !lmpcsolódást
direktebb
párhuzammal bizonyítja a film a .háború sújtotta
nép rnenekülésének
obagalli erejű képsoraival.
Az aktualdtást
fokozza Sosztakovics
döbbenetes
sodrású kórusa.
Kozincevnek ez a filmje, akár a Hamlet, más
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utat választ, mínt a modern ,filmtörekvések jólismert alkotásai. Kozincev ddegenkedése a színes film től szorosan összefügg látásmódjával.
A Lear király-han
végig a szürke
tónus az
uralkodó. Szorongó hangulatot áraszt az állandóan szünke ég, a tengerbe
hajló esőfelhők
pászmája. Kozíncev tudatosan lemond a külvilág képzőművészetileg
látványos megj elenítés éről. Érdekes összehasonlításra
nyújt alkalmat
a film egyik képsora : a dombok oldalán a kőrengetegben az emberi ,figurák megelevenedett
kövekként
mozognak. A Zabriskie
Point-ban
Antondoní szeretkező embertriókkal
népesíti be
a hornoksívatagot. A szímbolíkus megjelenítés
Antoniont színeí segítségével centrifugális
erővel szétdeszítí a film szüzséjét. Kozincevnél éppen ellenkezőleg: a szürke tónus centripetális
erővel tömöríti,
befelé, a mű rnondanívalójára
Irányítja a néző figyelrnét. A színesség egyszerre teszi valósághűvé a ,Hlmet, és extrapolalja
a néző ügye1mét. Kozincev fekete-fehér
képeinek összegező, sűrítő hatása van.

OLVASÖINK

Ugyanezt mondhatjuk
el a film mozgásrendszeréről. A szereplők nem a Jancsó-filmekre
jellemző ,balettmozgásokat végzik, a koreográfia
itt mérnöki, katonás msgkomponáltságú.
A tudatosan egymásnak Irányuló egYlenesvonalú mozgások, a nézővel szembe lépkedő alakok, a kamera hirtelen emelkedései : mind azt sugallják,
hogy ebben a világban a jellemek elszántak,
célcudatosak. A bizonytalanságnak
nyoma sincs:
Regan hagyja meghalni a halálra sebzett Cornwallt, aztán ,feltartóztatthatatlan
irányú és sebességű kutatással
megtalálja Edmundot, és végül az ellen-mantegnai
skurcban
fényképezett
halott Cornwatlt érzéki csókkal búcsúztatja.
Külön
tanulmányt
érdemelne
az operatőr.
Griciusz
munkája
és a színészek, elsősorban
Járvet kitűnő játéka. Am e rövid fejtegetésnek
csupán az a célja, hogy néhány
gondolattal
érthetőbbé tegye a történelem
és jelen kapcsolatait, és rámutasson
a modern
filmkészítés
fejlődésének változatosságára.
Apostol András

FIGYELMF"JBE

1971/4. számunkban
megjelent Pályázati felhívásunkkal kapcsolatban közöljük olvasóinkkal, hogy a pályaművek
benyújtásának
határidejét - lapunk megjelenésének
elhúzódása miatt - előbbi közlésünkkel
ellentétben
1972. május
l-re
módosít juk.
Egyéb feltételeink változatlanok.
A FILMKULTÚRA
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Szerkesztőség

e

KŰLFÖLDI
,
,
FOLYOIRATOKBOL

Rossellini "didaktikája"
Roberto Rossellini jelenleg az
Egyesült
Államokban dolgozik,
a texasi Houstonban a Rice Universityn tanít, ezenkívül két televíziós filmsorozatot és egy filmet készít elő. A tíz-tizenöt
órára tervezett első tévésorozat
tárgya az ipari forradalom,
a
másodiké a tudomány, az American Fí lm Institution
felkérésére készítendő
filmjének
tárgya az amerikai forradalom.
Rossellini, rnielőtt az Egyesült
Allamoloba átment volna, Európában is tévé-fflensorozaton dolgezott (La Lotta Dell'Uomo
per
la sua Sopravvivenza
Az
emberharca
a fennmaradásért),
E tizenkét órás sorozat az emberi történelem
fordulópont jait
dolgozza fel, oktató szándékkal.
A neves neorealista
filrnrendező történelmi érdeklődésének
e
sorozatos
megnyilvánulása
méltán keltett
érdeklődést:
ez
magyarázza
azt a hosszú beszé'lgetést is, amelyet 1971 februárjában folytatott vele Houstonban Victoria Schultz, a Filmculture munkatársa.
A beszélgetés Rossellint világszemléletét,
neorealista korszakának
iridítékait, történelmi
érdeklődésének
kialakulását,
művészl
elveit

érinti; mindebből ilt a Rossellini saját
pályájára,
müvészi
irányváltására
vonatkozó
részleteket közöljük.
-

Az

ön

neorealista

filmjei

javarészt

a történelemmel

lalkoztak,

a jelen

amelyet
venes

maga
évek

sen elfordult
ténetektől,
jei

mind

is átélt.

végén

fog-

történelmével,
Az

viszont

a kitalált

öt-

telje-

filmtör-

s azóta készített filma régmúltat

kutatják.

Ma mi a nézete a történelemről?

- A változás bizonyos értelemben a természetemből
folyik.
Annak idején valóban a jelenkor törtenelmét kutattam,
de a
fő célom az volt, hogy belülről
világítsák
meg néhány élményt,
amit megéltünk, s ami igen drámai volt. ÉlményeinkJből levontuk a következtetést,
vállaltuk
és felelősek voltunk érte rnind.
Én azért igyekeztem a történtek
mélyére hatolni a neorealizmus
korában, hogy el tudjak
igazodni rajtuk, Ihogy megértsem
őket.
- Tény, hogy az ember kétségbeesetten igyekszik a világban eligazodni. Szó'kratész egy
ízben azt mondta, hogy a világ
te.í van véleményekkel,
de ke-

vés benne az ismeret. Pedig az
ismeret a fontos, nem a vélemény.
- ... Az eligazodásra
visszatérve: miért nem használjuk ki
az annyira elterjedt és nagyhatású hírközlő eszközöket, hogy
az embereknek
a múltbeli tapasztalátok
példáival
szeigálJunk, lehetőséget nyújtsunk nekik, hogy maguk válasszanak,
és 'kífejleszthessék
a tájékozódóképességüket?
Szerintem
ez
nagyon fontos feladat. A neorealizmus kezdetén megpróbáltam e.igazodní egy meghatározott élményanyagban.
Ma már
szélesebben
szemlelem
a dolgokat, s inkább 'arra szorulnék
rá, hogy az életen eligazodjam:
mi értelme annak, amit teszünk?
mí értelme a mindennapos tenní valóínknak? rni a jövő-érzék?
mi a rnúlt iránti érzék? Ezekre
a kérdésekre
szeretnék választ
adni, mikor az embert a történelem
kontextusában
vizsgálom ...
járól

Ez kiszélesítette
alkotott

a film

cél-

elképzelését?

-Az az igazság, hogy a film
javarészt
a szórakozás
célját
szolgálja. Volt, aki megpróbálta
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nagyobb célok szclgálatába
befogni, az ilyen célú filmek azonban
többnyire
nagyon
kevés
kérdésre próbáltak választ adni,
csupa olyanra,amit
épp vitattunk. Ez szűk tájékozódásunk
eredménye.
Egy adott pillanatban például
Freud, vagyis az
e.torzított
Freud vált magává
a kultúrává.
Freud volt rníndennek az igazolása, Freud szolgált mindenre
magyarázatul
...
A valóság ,azonban sokkal szélesebb. Igy hát megpróbáltam
letérni a közös alapról, ha úgy
tetszik, igyekeztem többet megérteni és a lényeget
megmutatni, mert a .film mozgás, és
ennek eredményeként
lehetőséget nyújt az ítéletalkotásra.
A
mondták:

neorealizmusról
globális

azt

világnézet

...

Kísérlet
volt, hogy egy
adott világról egy adott pillanatban globális képet adjon. De
kétségtelen,
hogy
az embert
nézte a történtekben,
s nem a
történteket
az emberen
kívül.
Ez volt a nagy benne. De neorealizmus is volt sokféle, mindenkinek megvolt a magáé. Az
enyém rnorális állásfoglalás volt,
önmagam megértésére
irányult,
azaz hogy pontos legyek, arra,
hogy önmagamat belehelyezzem
a jelenségbe.
-

Volt

abban

némi

politika

ts ...

- A politika egyike a bennünket körülvevő ezernyi jelenségnek, fontos valami, nem vitás, de a közerkölcs. a földrajzi
elhelyezkedés
és az általános
légkör szintén fontos, legalább
olyan fontos, Az élet nagyon
bonyolult. Ennek szeretnék most
a rnélyére hatolni.
litikai

Ön nem tagja
pártnak

egyetlen

po-

sem?

Nem. Az életünk, bár a
halál fe.é halad, folyamatos újjászületés. Gyűlölöm
az orthodoxiát, mert az a változatlanhoz
igazodik.
Halottak
uralkodnak
fölöttünk,
tőlük
származik
a
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ku.túránk,
a tudásunk.
Kőnnyű
hozzájuk igazodni. Az ember elfogadja az igazságot, mert rászorul, hogy a világban
eligazodjék, s mert fél az újtól, még
ha kalandra vágyik is. Én ebben az értelemben
teljesen szabad vagyok ...

változtak. .,. A történelemkönyvek általában
a fő eseményekről tájékoztatnak.
Egyik céljuk,
hogy a 'hatalmat dicsőítsék. De
az igazi történelem
az em:ber
fölfedezése, az egyszerű emberé,
akinek az életét nem írták meg.
Az utóbbi évek kutatása ilyen
.értelemben
sokat végzett, most
Történelmi
filmjeiben
megmár bőven talál az ember anyapróbálja
nyomon
követni
az
gat, A történelem
az emberek
egyes történelmi
korszakokban
története, a hozzánk hasonlóké,
bekövetkezett
változásokat
...
akik történetesen
más időpon t- Változás míndig van. Koban éltek. Valamit tudunk, s a
rábban
évszázadokig
eltartott,
kérdés, hogy mí t tegyünk?
Ez
míg valamí megvá.tozott,
ma a az ember örökös harca.
változás
napok,
órák,
esetleg
-Ezt
kívánta
megmutatni
Az
másodpercek
kérdése.
ember
az

A
ön

kitalált

történetek

szemében

valóságban

tehát

színtelenek

történtekhez

-

Jelenlegi

filmjei

történelmi

joggal

a

ne-

dokumentu-

moknak~

- Bármilyen
elnevezést elfogadok, ha az hozzásegít a megértéshez. E filmek a szó eredeti
értelmében
nem kitaláltak.
A
fikció kitalálást
jelent,
önkényes .kitalálást, és én nem akarok semmit önkényesen
csinálni. A kitalálás ugyanakkor
jelentheti a je.enség belső lényegének megértését, értelmes megközelítését
is....
Ha tehát az
ember úgy veszi a jelenséget,
ahogy van, aztán megkísérli értelmezni,
megérteni,
igyekszik
megfejteni,
akkor, ahelyett, hogy
a képzeletére
'bízta volna magát, roppantul
izgalmas kísérletet végez. A képzelet szül eményét kevesebbre tartom, mint a
valóságot.
-

És a történelmi

alakokról

mi a véleménye?
- Az ember
tozott, változni

a fönnma1'Udásért

tévé-sorozatában?

Ezt.

képest?

Az biztos, hogy a fikció
egy kissé problematikussá
vált.
Valamely kérdés egy vonatkozása még nem maga a kérdés;
a kérdés ma az élet egésze, a
világmindenség,
minden,
amit
látunk.

vezhetők

harca

című

Nehéz
szabad
hez

a francia

elérnie,

kapjon

hogy

a kísérlet-

és olasz

televí-

zi6tól?

Nagyon nehéz, különösen
kezdetben, mert ezek állami tulajdonban
lévő tévé-társaságok,
s igy társadalmi
kötelezettségeik
vannak.
Mondtam,
engem
az
oktatás érdekel,
s megmagyaráztam,
mit értek én oktatáSOR . . •
Az oktatást
korábban
az életre
való
előkészítésnek
vélték. Manapság annyira meggyorsult az élet, és a változás
oly nagy,
hogy az oktatást,
Arisztotelész
nézetének
rnegfelelően, életünk
,fő alkatelemének kell tekintenünk.
Mindenkinek mindig és szakadatlanul
tanulnia
kell, hogy megértse a
folyamatban
lévő változásokat.
(Rossellini
ezután
elmondja,
hogy
tévé-sorozatának
témáit
maga rválasztotta; miért döntött
épp az Apostolok
cselekedetei, a
Cali,gula,
a Fioretti
rnellett,
s
hogy rni lyen elvekből kiindulva,
milyen körülmények
közt forgatta e filmeket. Ezzel kapcsolatban .fölmerült az objektivitás
kérdése.)
-

nem sokat vála körülmények

volt

kezet

A neorealista

az anyagi
törekedett.

valóság

filmen

a kép

visszaadás ára

Legújabb

filmjeiben

azonban,

például

ben, mintha
az ilyen
sághoz.

a Szókratész-

nem

ragaszkodnék

értelemben

vett

való-

- Azt kell rnondanom, hogy
nem is nagyon törődöm vele.
A neorealizmus fő célja, annak
idején, laz volt, hogy valami
újat kezdjünk, megszabaduljunk
a műteremtől . " A romok ott
voltak, kézzel fogható valóság
voltak; a nyomorúságos
házak
is léteztek, mint ahogy milliói
léteznek világszerte ma is. Felkutattuk
őket, hogy kiszakadjunk a műteremből, rnert a műterem templom volt, ahol .filrne t
celebráltak.
S azonfelül szoros
szervezet,
rnely
irdatlan
sok
pénzt emésztett, s nagyon nehéz volt bejutni is. Igyekeztünk
tehát a legkülönbözőbb rnódszereket kidolgozni, hogy hasznát
vehessük annak, ami rendelkezésünkre áll. De az emberek a
neorea.ízrnusnak
csak a felületi
vonatkozásait
értették
meg ...

- A művészet szerintem képesség, 'hogy az ember úgy sűrítsen össze egy jelenséget, hogy
azzal egyben nagyobb távlatot
adjon neki, és érzelmi.eg is segítsen megérteni. Szerintem
ez
a rnüvészet. Persze ez teljes önátadást kíván. Az embernek
a
szívét-agyát
bele kell adnia.

úgy
új

Az

ön

jelenlegi

látszik,

az

lehetőségét

munkája,

elbeszélő

nyi.tja

film

meg.

í

-

Hogyan

film

határozná

fogalmát,

vonxtkozásában?

meg

a

különösen

a

Ön két filmiskolában

nít,

a római

tale

di Cinematograficán,

Rice

Úgy
feltétlenül
kell

hogy

véli,
drámai
legyen?

az

elbeszélés

szerkezetű

Centro

Universi.ty

kell

is ta-

Sperimen-

Media

Mi a véleménye,

jében.

- Nos, nem tudom. Megpróbálom kielégíten i a kíváncsisagornat. Valaha a művészt nem
tekintették többnek, csupán mesterembernek.
Csak legutóbb, a
romantika idején vált a rnűvész
féli sten né, aki bármi t rnegtehet, ha akar. Mindenki
azért
csodálja,
mert
eredeti,
nem
azért, mert bölcs, s azt hiszem,
azért van ma válságban a művészet. Ha például a festészetet
nézi, ami a filmhez a legközelebb áll, látja, mi történt. Leon
Battista Alberti még azt moridKorábban,
a dokumentumta, nem festő a festő, aki nem
filmjeihez,
ritkán
használt
szíért
a geometriához.
Az anatónes filmet ...
miát is ismernie kellett. ... Az- Mert a színes film nem vol t tán a múlt században
Niepce
hozzáférhető, csak azért. ... Ha váratlanul
föltalá. ta a fénykéaz ember fekete-fehérrel
fénypezést,
tehát
a képi igazság
képez, meg kell szerkesztenie
birtokába
jutottunk
Azóta
a
a képet, s az attól még szugfestők egyre távolodnak a képi
gesztívebb lesz. De színes fil- igazságtól. Ebből eszem ágában
men a szerkesztésnek
nincs ak- sincs semmi tanulságot levonni,
kora jelentősége,
s ez sokkal
de ez tény, Ez élénkebbé tette
inkább kedvemre való.
a fantáziánkat,
valószínű, hogy
az impresszionizmus
a fényké- Ön tehát alkotói
elvét az
pezés okozta megrázkódtatásból
objektív
valóság fölkutatásának
és a fény új hullám-elméletéből
nevezné?
fakadt.
Az embereknek
mín- Úgy, úgy, az objektív va- dettől egy kicsit elment az esze,
lóság fö:kutatásának...
Az én és jó is egy kicsit bolondnak
célom sosem az, hogy valami
lenni, de ideje már valami kézmeghatározott
eszmei mondanízelfoghatót
találni. Ha az emvalót közvetítsek,
hogy megber Ismer az anyag szerkezetét,
győzzek valaki t, hanem
hogy tud valamit. De ha a gondolat
mindenkinek
fölajánlj am a meg- szerkezetét
nem ismeri,
lehefigyeléseimet,
még 'ha azok az tetlen valaminek a rnélyére haén személyes megfigyeléseim
is. tolnia.

művészet

- Lehet is, meg nem is. Miért ne? Nézze, én szabad ember
vagyok. Lehet, hogy nem vagyok egészen épeszű, nem tudom, de legalább szabad vagyok.
Soha nem fogom elméletekhez
kötni magam,
mert gyűlöl öm
az elméleteket.

a filmművészetet

és a
Centerhogyan
tanítani?

- Rómában, az állami filmfőiskolán, amelynek elnöke vagyok, azt teszek, amit akarok.
Számomra az iskola célja rnindenekelőtt,
hogy embert faragj on, anélkül,
hogy erőszakkal
próbálna
hatni...
Az én római iskolámban
a diákoknak
teljes szabadságot adok. Nincsenek tanáraink
Egy hétre, tíz
napra, két-három
hónapra
hívunk meg valakit, hogy egy-egy
speciális,
többnyire
technikai
tárgyát
előad ion, ha akárcsak
egy hallgató el akar rnélyülni
benne. Diákjainknak
ahhoz kell
segítséget
nyújt anunk,
hogy a
film a kezükben a ceruza egyszerűségére reduká.ódjék,
a kifejezőeszközzel
ne törődjenek,
minden
figyelmüket
a gondolatra összpontosítsák.
Ezt próbálom megvalósítani.
-

A Rice Egyetemen

Center

az

Houston
előtt

egész

város

nyitva

a Media

egyetem

egész

és

lakossága

áll?

Nekem ez volt az elképzelésem. Ha már egyszer központ és Központnak
is Iiívják.
Egyik oldalt van az egyetem,
a másik olda. t a város.
-

És hogyan

váltani

ezt

az

próbálja

valóra

elképzelését?

- A Központ felajánlja a segítségét I3Z egyetem valamennyi
diákjának és professzorának, aki
kutatómunkát
végez, hogy tájékoztassa a többieket.
Azoknak
is megvannak
a maguk álmai,
10f

de szerezzenek
csak tudomást
a !Központ segítségével. hogy valaki valamely más szakterületen
elmélyült
munkát
végez. Ez a
módja, hogy újat fedezzen föl
az ember.

A napjainkban
tapasztalt
rengeteg erőszak egyik oka, hogy
a rád-ió, a televízió, a film fennhangon beszél, de a világ nem
képes a szavára
válaszolni ...
Am ha fennhangon,
de illen-

dően beszélünk,
és meghallgatjuk egymás szavát is, akkor már
tettünk
valamit,
hogy az embereket
közelebb
hozzuk egymáshez.
(Filmculiure,

1971. tavaszi

szám)

Hiradós technika a játékfilmben
A kubai dokumentumfilm
világhíre megérdemelt;
játékfilmeiket jóval több konvenció
terheld, .Mariuel Octavio Gómez az
a játékfilmrendező,
aki a leghatározottabban
törekszik
arra,
hogy a dokumentum
műfajában
elért új eredményeket
átplántálja a "fikció" műfajába.
Az
első machete-roham
(La primera carga al rnachete)
velencei
sike~e óta számon tartja nevét
a világ. Elméleti
érdekessége
van nyüatkozatának,
amelyet új
filmje A víz napjai
(Los dia s
del agua) befejező
munkálatai
közben adott operatőrjével,
Jorg·e Herreraval
közösen.
'I'őr.ténelrni filmről
van szó:
1936-ban nagy népmozgalmakhoz vezetett egy csoda tevő szen tasszony hírébe került
parasztnő, Antonica Izquierdo bírósági
tárgyalása.
Fanatizált
tömegek
csüngtek
szaván, s hamarosan
a különböző politikai csoportosulások játékszerévé
vált, Ezért
találta úgy a rendező, hogy ez
a téma alkalmas folytatása
lehet Az első machete-rohamban fölvetett
problémáknak.
A
témát külőnöben
Barnabe Hernández, a neves dokumentumfilm-rendező
"szállította",
aki
részt vett a forgatókönyv
megírásban is.
A film alkotóinak
alapvető
célkitűzése - mint előző filmjükben is -: dokumentálás
hűséggel rekonstruálni a kort és jellemző figurái t, konfliktusai t, de
nem a megszekott játékfilm-eszközökkel. hanem a dokumentumdilrn és a híradó eszközei vel. Ezért
a munka első .fázisa a szabályos anyaggyűjtés
volt: i.nterjúk
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és események
fölkereshető
szereplőivel,
újságkivágások,
fényképek és grafikai
anyag gyűjtése stb. "A kor dokumentumaival végzett munka - mondja Mánuel
OctaVlio Gómez roppant
sokat segített
még a
dialógusok
megfog.almazásában
is; számos mondatot szó szerint
eme.tünk ki például a Diario de
la Marina egykori vezércikkeiből vagy az ügyben
szerepet
vállaló polbtikusoknak
a közvélemény befolyásolására
tett nyilatkozataíból."
Míndamellett szó sincs valamiféle krónikáról:
a dokumentumok szdntézise
az egykori
tények korszerű értelmezését,
interpretálását
szolgálja, "Nem a
magában vett tény volt a legfontosabb számunkra,
hanem a
belőle kiindul va föltárt
viszonyoknak az elemzése, társadalmi és gazdasági
kontextusukbrun, ami lehetövé
tette, hogy
megértsük és elmélyítsük
a valóságos történelmet.
Érdeklődésünk, mint Az első macheteroham-ban
is, arre
irányult,
hogy a múltnak
egy konkrét
szituációját
korunk
szernszögéből elemezzük,
seket vonjunk

és következtetéle belőle."

turalista
célkitűzés
szolgálatában állott, hanem
a jelképek,
allegórdák sokaságát vonta maga után, nem is szólva az expresszdonizmus
eszköztárának
bőséges használatáról.
Ami a végső stílus megformálást
Illeti,
a rendező
így
foglalja
össze
elképzelései t:
"Nem
állíthatom.
hogy A víz
napjai.
egységes
stílust
követ.
Minden egyes szekvencíát
másmás módon kezeltünk,
a cselekmény
szükségleteinek
megíelelően.
Például:
egyazon
jelenet egyik
részét
farce-ként
fogtuk föl, minden módori erősítettük
a groteszk
vonásokat,
más részeiben viszont nem. Rea.ísta, naturaldsta
jelenetek
követik
a bohózatiakat,
ahogy
szükségét
láttuk. Csak végeredményben beszélhetünk
a különböző stílusok bizonyos egységéről. .. A munkamódszer
uralkodó eleme az improvizáció volt,
mivel minden egyes jelenetnél
az elérhető legnagyobb sporitaneitásra
törekedtünk.
Gyakorbatalag hiányoztak
a forgatásból
a színészekkel
végzett, kimerítő te.jességű
próbák.
A főbb
szereplőkkel
asztal mellett ülve
megbeszéltern
az általánosságban
kövebendő
irányvonala t.

Minden egyéb már a karnera
Ez határozta meg a választott
előtt történt ... Miután a helymunkamódszert,
a film stílusát.
együtt
A. felvételek
túlnyomórészt
ké- színen már, mondhatni,
a
zílcamerával történtek,
s a do- élt az együttes, kezdődhetett
felvétel oly módon, hogy a felkumentumfilm
technikájának
vevőgép mi.ntegy belemarülve
a
színte mjnden fogásat alkalmazrealításba,
direkt
rnódon rögták, beleértve
az interjú-film
zítette a legkülönbözőbb,
sponmódszereit
is. Ugyanakkor
tán előállott képeket."
A végaki látott mai kubai dokumerttumfilmet,
annak ez természekövetkeztetés:
"A dokumentálás
tes mindez nem holmi na- szerves és alapvető része a film

stílusának. A dokumentum
műfaja olyan elemeket szelgáltathat a [átékfdlmnek,
amelyek
gazdagabbá, reálísabbá,
hatékonyabbá teszik."
Hogyan látja ezt a kérdést
operatőr, Jorge Herrera ?

az

"Munkánk
ldindulópontja
az
volt: nem naturalista
értelemben ke.l alkalmaznunk
a színeket, hanem
ki kell aknáznunk pszichológiai
és metaíorikus lehetőségeiket.
Az volt a
szándékom, hogy olyan atmoszférát teremtsek, amely felfokozza a cselekmény
drámaíságát,
növeli. a kép drámaáságát.
E:vetettük
a fotográfiai
egység
koncepcióját.
Szakítotturik
ezzel
a koncepcíóval,
s mindig
az
adott beállítás tartaImát
vettük
figyelembe,
amely
nem lehet
soha
azonos
a megelőzőével
vagy az utána
következőével.
Ráadásul a képzeletnek is megadtuk azüa lehetőséget, ami megilleti. Minden szekrvenciát jellegzetességeivel
együtt az egészhez viszonyítva munkáltunk
ki,
némiképpen
a "collage" módszerét szem előtt tartva. A fő
elv ebből következett tehát: sza-

kltand a fotográfiaí stílus klaszszíkus egységével ...
.Mindeneloelőtt loimer.ítően tanu.mányoztuk
a színek
lehetőségeit. Naponta összeültünk a
díszlettervezővel.
a jelmeztervezővel, hogy megtaláljuk
a megIelelően kifejező megoldásokat.
Sok-sok kísérlet
után elértük,
hogy mímden anyag, amit csak
a színhatás
kedvéért
átfestettünk, megőrizze eredeti textúráját is. Természetesen
a színhelyeket
is hasonló
szempontok szerint választottuk
meg ...
Az Eastman-nyersanyag,
amelyre dolgoztunk,
eleve arra való,
hogy mínden szép, mutatós legyen, amit csak fölvesznek rá.
Mi sem ál.Jott távolabb
elképzeléseinktől,
mínt ez;. állandó
küzdelmet folytattunk,
hogy kiIktassuk az anyagnak ezt a tulajdonságát.
Ezért a következő
techndkaí
fogásokhoz
voltam
kénytelen folyamodni:
1. A kép
nagyobb
drámaísága
kedvéért
a rruaxirnálísra
kellett
fokoznom a film érzékenységet, hogy
némiképpen
telítsem. deformáljam a színeket, hogy ne legyenekonnyíra
áttetszően tiszták ...

2. A színhőmérséklet
megváltoztatásához
különböző színszűrőket kellett használn om. Ezek
nem az egész kép elszínezését
szolgálták,
hanem
csupán
azt,
hogy a helyi színek, anélkül,
hogy elvesztenék
alaptulajdonságukat,
la kívánt
tonalitás t
nyerjék. 3. Végül a fényforrások színszűrését
is alkalmaztarn..; Legvégül
megpróbálkeztunk azzal, hogya
színes pozitívról negatívet
készítsünk, s arról egy újabb pozitívot, és ezt
tekintsük
majd véglegesnek.
A
képnek ez a azokatlan megkeményítése,
remélem.
fokozza
majd a látvány hatását, drámaiságát."
Jorge
Herrera
így foglalja
össze a tanulságokat:
A színes
film kimeríthetetlen
teret ad a
kísérletezesre.
Forgatás
közben
nem törödtem a felhőkkel, forgattam vakító napfényben,
esőben, árnyékban. A valóság míndig változik,
és a fotográfus
feladata,
hogy ezt a változó
valóságot mutassa,
ne érje be
a sémákkal.
A fotográfiai
egység nem létezik."
(Cine Cubano,

69-70. sz.)

Az osztott vászon lehetőségei
A forr.'. dalomról
szóló filmekben S2' Lval találhatók
kockák,
részlete.c, epizódok azokról, akik
a történelmet csinálták. Alexandr
Sejn és Alexandr Szvct.ov A mi
útunk című filmjében
arra vállalkozott, hogy ezeket az értékes morzsákat
az osztott vásznas
cinemascope
segítségével
foglalja
egységbe.
Varsavszkij
msgítélése szerint - aki a probIómának tanulmányt
szentelt ez a film új, értékes művészeti
eszközt tár fel. Tanulmányában
<' szerző nem a filmet, hanem az
általa megvilágított
lehetőségeket elemzi.
Mídyen óriási sikere volt a
prágai Laterna Magleának s az
ezt követő kísérleteknek.
Hatá-

suk nagy volt, komoly fo.ytatáMert váratlanul
visszavezeti
suk mégsem akadt, Attrakciók
a nézőt
a némafilm
néhány
maradtak.
félig
elégedett
sajátosságához.
Nyilvánvaló, hogya
művészetIlyen például
az intenzitás.
A
ben nem az él és. fejlődik, ami némafilm vágója csak a lényelehetséges, hanem az, ami szükget, a fő motívumot,
a magot
ségszerű, Ha az osztott képsík
hagyta meg.
bebizonyítja
szükségszerű voltát
Az első felfedezés az osztott
korunk bonyolult motívumainak
képsíkú
film vágása
közben:
fe.dolgozásában,
s ugyanakkor
megnő a filmidő értéke, minden
elég egyszerűnek mutatkozik ah- méter jelentősége
a ritmus jehoz, hogy közérthető legyen míl- gyében.
liók számára,
akkor
"nagykoA némafilm
rendkívüli
kiferúsítható".
jező erőre vitte az egészen röA mi útunk című filmben az vid beállításokat.
Talán Eizenelbeszélés
tárgya:
embersorsok
stein is azért tette ezt a Paa történelem
éles fordulóponttyomkin
páncélos-ban,
hogy a
jain. Az osztott vászon kitűnő
néző
érzékelje
az események
érzelmi
emlékeztetőnek
bizo- egyidejűségét.
Az osztott vászon
nyul, Miért?
alkalmas arra, hogy egy tekin103

tettel,
egy gondolattal
fogjuk
be például
egy tr-agédia
egyes
etapjait. Keget
tesz a modern
tudat képességének
és kívánságának: hogy az ember az egészet is, a rész.eteket is lássa.
A némafilm
értékeinek
reneszánsza
azonban
egymagában
nem elégítheti ki napjaink filmművészetét.
A film nem kerülheti meg az emberi lélek vizsgálatát.

figyelme szabadon és természetesen
ragadja
meg
mindazt,
ami a vásznon zajlik. Ugyanilyen természetes,
amikor kontrasztba kerülnek a vásznon az
egyes kockák
A belső vágás
mel.é
ilyenkor
csatlakozhat
a
külső.
Az osztott
vásznon
egymás
mellé
vágják mindazt, ami természetesen
kapcsolódik
az emberi tudatban.
Ez a kulcsa a
poliekran-rnontázsnak.

Hány rész.et kapcsolható
öszsze és helyezhető el a vásznon ?
Jurij Szokol, a film operatőre
Annyi, amennyi valóságdarabot
jegyezte
meg:
"Ha
szokásos
az emberi
gondolkodás
befogmódon fényképezünk
száz emhat. Összefűzni
ez a kulcs
bert, a néző azt mondja:
ez
az osztott vászon drarnaturgiszáz ember. Ha ugyanezt a száz
ájához. Összefűzni mindazt, ami embert
az osztott vászon koc- hasonló vagy el.entétes
volkáin helyezzük el, azt mondják
tánál fogva - összekaocsolódik
majd: ez a nép." Valóban,
ez
az emberi gondolkodásban.
a forma
általánosító
képességAz
ismert
montázs-típusok
gel rendelkezik.
mellé az osztott vászon újabbat
Ez a módszer az eposztól a
fedezett
fel: a kontrapunktos,
szatíráig
minden
filmműfajra
párhuzamos
montázst. A fő és a.kalmazha tó.
mel lékképek kiegészítik egymást.
A cinemascope
nemcsak
kéS ez lehetövé
teszi hogy a néző nyelmi, hanem művészi eszkö-

ze is a f.ilmnek. OA pollekran
filmek nem élvezhetők a televízió képernyőjén,
de még normál filmvásznon
sem. A Il lmművészebhen
éppúgy meg kell
tanulni bán.ni a mérettel,
akár
a hanggal, vagy a színnel.
Varsavszkij
azokat a lehetőségeket is számba veszi, amelyeket az osztott vászon a filmhíradó, vagy a lélektaní
ábrázolás számára tartogathat. !Majd
megállapítja,
hogy az ilyen film
csak kol.ektív
mun.kával
készíthető el, hiszen a legkisebb
részlet
módos.ítása
is jelentésváltozást
idéz elő az egészben.
Az osztott vásznas
filmépítk ezés, mint
minden
művészi
stru'ktúra,
buktatókat
is rejt.
Nem eshet a művész a retorikusság hibájába. A lényeg nem
az anyag mennyiségébon, hanem
a felépítésében
van. A pol ie krán Ií.m természetes
rokona a
dokumentumf i.rnnek is.
(lszlcussztvo

Kino,

1971.)

Új műfajok a filmszakirodalomban
Egészen a hatvanas
évekig egy
fél könyvespolcon
elfért a Ii.rnszakirodalom
valamennyí
klaszszikusa
köztük
Pudovkin
filmesztétikája,
Mrs
GriHith
visszaemlékezései,
Paul
Rotha
film története. A hatvanas években azonban,
akárcsak
a vi.ág
népessége, robbanásszerűen
megszapórodtak
a filmművészetről,
filmalkotókról
írott
könyvek.
Talán
abban
találhatjuk
meg
ennek okát, hogy míg korábban
a filmművészettel
foglalkozó tanulmány
írója teljesen magára
volt hagya tva, magának
kellett
felkutatnia
a forrásait, nemigen
fért hozzá eredeti
művekhez,
és a kutatásokat
javarészt
a saját zsebe terhére vo.t kénytelen [folytatni. lA Brit Filmintézet
1930-ban
történt
megalapítása
óta megszaporodtak
a filmmű\'észeti
tárgyú
dokumentumgyűjtemények,
könyvtárak,
és
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sokhe.yütt,
például Amerikában
egyetemi színtű, anyagi támogatásban részesülő filmtudományi kutatás
folyik
Ennek
az
egyetemi
filmtudományi
kutatásnak
a gyümölcse
Thorold
Dickinson professzornak,
a Slade School of Fine Art filmtanszéke
vezetőjének
A Discovery of Cinema (A film Iö.fedezése) című Iilmtörténeti
műve (Oxford
University
Press).
Dick inson
professzor,
akinek
személyében
az elméleti
tudás,
a szakmai lelkesedés és a gyakorlati tapasztalat
egyesül, a film
történetét két fő áramlatra bontja: az egyik a montázs-film
áramlata,
amely
Griffith
és
Eizenstein művéből indul ki,. s
a filmcselekmény
.képi fölaprózását követő dinamikus
szintézis jellemzi, a másik a francia
plan-séquence
kifejezéssel
jelzett irányzat,
amely Stroheim-

től ered, és a cselekmény
képi
ábrázolásának
folyamatosságát
igyekszik megvalósítani.
Dicki nson professzor
könyvével
egyidejűleg
je.ent meg az amerikai Alan Casty tanulmánya
a
játékfilmről
(The Draniatic An.
of Film A film drámai művészete, Harper and Row). Ebben a játékfilm
je.Iemzőí
t és
technikáját
elemzi, s kitűnő bevezetést nyújt a drámai művészetek e teljesen új formájába.
A
fí lrnszakirodalrnon
belül
külön műfajt jelentenek
a filmművészet
úttörőinek
visszaemlékezéseit,
nyilatkozatait
összegyüjtő könyvek. E műfaj kél új
példánya: Ivari Buller The Making of Feature Films (Hogyan
kell játékfilmet
készíteni?
Penguí n) és Bernard
Rosenberg-Harry
Si.verstein
The Real Tinsel
(A valódi aranyfüst
The MacMillan
Co) círnű

műve,
Az ilyen
könyveknek,
ha az ember nem csupán szórakozásból o.vassa, van egy veszélyük:
az emlékezet
csal, a
régi események aránya, jelentősége az idővel változik,
tehát
forrásér.tékük
ellenőrzés
híján csekély. A filmgyártás
levegőjéről,hátteréről,
körülményeiről azonban eleven és hangulatos képet adnak.
Érdemes külön megemlékezni
az egyes alkotókról
szóló könyvékről is. Természetes,
hogy elsősorban
a rendező a szupersztár
személye
érdekes.
Tom Milne Dreyerről szóló művében (The Cinema of Carl Dreyer Carl Dreyer filmművészete A. S. Barries), Joseph
Gelmis The Film Director
as
Superstar
(A filmrendező,
mint
szupersztár
- Sec ker and Warburg) című
tanulmányában,
s
Arthur
Gibson Bergman-esszéjében (The Silence of God: Creative

Response

to the

Films

of

Az Isten
csöndje:
CI
művész
reakciója
Ingmar
Bergman
f'i lrnjei re Harper
and Row) egyaránt
a
rendezői személyiség
titkát keresi az extrovertált,
magabiztos "abszolút
diktátor-t",
aki
azonban
sem szcl lerní leg, sem
lelki leg nem kegyetlen.
Marie
Seton ezt a Ie.sőbbrendű,
reneszánsz
embert
fedezi
fel és
rr.utatja
be Satyajit
Ray,
a
nagy indiai rendező
személyében (Portrait
of a Director:
Satyajit
Ray Egy rendező arcképe: S. R. - Dennis Dobson).
Izgalmas,
gondolatébresztő
és
egyéni szemléletrnódot
tükröző
könyv
Manny
Farber
tariulmánykőtetr;
is kedvenc
rendezőiről (Negativ
Space:
Manny
Farber
on the Mooies
-- Negatív tér: Manny Farber a f'ilmről Studio
Vista). Ebbe a
kategóriába
sorolhatjuk
José
Luis Gardner
Roberto
Rossellini-tanulmányát
(Studio Vista),
mely a kitűnő
olasz rendező
egész
életművét
áttekinti
és
elemzi, úgyszintén
Peter BogLnqmar

Bergman

-

danovich
Allan
Dwanről
írott
művét (studio Vista), Ez utóbbi
két .kőnyv homlokegyenest
eltérő módszerrel
közelit tárgyához; míg Gardner
műve krítíkus értékelés,
Bogdanowich
a
86 éves
Dwannel,
több mint
négyszáz film alkotójával,
hoszszú interjúsorozatot
készít,
s
könyvében nem a kritikus, hanem maga az alkotó szólal meg
és kommentálja
műveit.

istennőinek
szerepét
is elemzi,
Antonioniról
ír ragyogó tanulmányt "A modern érzékenység
útvesztői"
címen, értékeli az új
hullám, Fellini, Bergman rnűvészetét.
Az európai

és amerikai avanttörténetét
ismerteti
Experimental
Cinema
cím ű, s
szintén a Studio Vista-sorozatban megjelent
művében
David
Curtis, a New London Arts Laboratory igazgatója.
Könyve az
1920-as évek filmjei től napjaink
underground
alkotásainak
bemutatásáig
terjed.
garde

film

A Studio Vista-sorozatban
jelent meg Peter
Gidal
bőven
illusztrált
tanulmánya
is Andy
Warhol
művészetéről.
Andy Warhol korunk filmműAz egy-egy kr ítíkus vélemévészetének a határterületén
műnyét tükröző, v.agy egy-egy alködile. A film határterületéről,
kotó művével foglalkozó, mondaz emberi tudat fil mi eszközökhatnánk szubjektív
filmsza.kirokel való kitágításáról,
a hagyodalom mellett nagyon megszamányos film végéről és az emporodtak
a kézikönyv
jellegű,
ber-ember
közti közvetlen képIorr ásértékú
kiadványok
is. A
cseréről szól az amerikai
Gene
Tantivy Press kiadásában,
Peter
Youngblood tanulmánya,
az ExCowie, neves kr-it ikus szerk eszpanded
Cinema
(Studio Vista).
t:ésében sorra jelennek
meg az
Youngblood - Brakage, Warhol
egyes országok vagy országcsoés mások
filmjei
alapján
portok Iimogr áfiái
(Eastern Euegészen új fi.mesztétíkát
kreál,
rope Keet-Európa
öszszerinte az új technológia
eszszeállította:
Nina Hibbin; GeTközeivel,
az új audio-vizuális
many
Németország
őszjelenségekkel
való kísérlet
útszeállítoLta:
Felix
Bucher;
és
ján jelentősen
ki lehet tágítalegu tóbb: J apan - összeállítotni az emberi tapasztalás
köret.
ta: Arne Svensson).
A fi lmogWarhol
és Brakage némelyik
ráf'iák
használhatósága
tárgymufilmje az underground-mozgalatójuktól,
névmutatójuktól,
a
lom alapvető alkotásai közé tarvisszakeresés könnyűségétől függ,
tozik. Az Underground
növeka Tantivy-sorozat
erre nagyon
vő
jelentőségéről
tanúskodik,
jó rendszert
dolgozott ki, s az
hogy a veterán
amerikai
Ii.rnegyes művek bőven tartalmazszak író, Parker Tyler két könynak illusztrációkat
is.
vet is szentel az UndergroundHasználható
enciklopédia
Danak, illetve az Undergrounddal
kapcsolatos
jelenségeknek.
Az vid Shipman 570 oldalas műve,
a Great Movie Stars is (Great
első: Underground
Film: A CritiMovie Siars: the Golden 'Years
cal History
(Az "underground"- Nagy fi.rnsztárok : az aranyfilm: kr.itikai áttekintés
- Seckor évei - Harnlyn). A kötet
ker and Warburg),
a másosztár
életrajzát
dik: Sex Psyche Etcetera in the száznyolcvan
FiLm (Sex-psziché
és a többi a közli, adatanyaga rendkívül gazdag, az idősebbekben
nosztalfilmen - Periguí n). Parker rendgiát ébreszt,
a fiatalabbaknak
kívül szellemesen
Ír: egészében
- a tévé, a filmmúzeumok
néhasznosnak
ítéli
az
Underzőinek - hasznos útbaigazítást
groundot, mint a "vizuális tabuk
ad.
lerombolóját".
Második könyvéban nemcsak
underground-alA filmtudomány
határterűlekotókról ír; a filmvászon
szex- tét jelenti .a filmszoclo.ógía.
I.
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C. Jarvis, kanadai filozófiaprofess zor műve, a Towards a Sociology
of the Cinema
A
filmszociológia
felé
Routledge) azoknak a kiadványoknak az értékét elemzi, amelyek
a film hatásának
szoclológiaí
értelmezésére vállalkoznak. Ezek
többséget túlságosan
"tudóskodó"-nak ítéli; a filmmel szemben elfoglalt álláspont juk, Jarvis szerint, többnyire
fölényes;
nem veszik figyelembe, hogy a
film népi-rnűvészet,
amely mindenekelőtt
a néző Igényeinek
kíe.égítését
célozza. A könyv
sok megállapítása
vitára
ösztönöz, ugyanígy az egyes filmek megítélése is. Nagy érdeme
a könyvnek, hogy terjedelmének
mintegy egyharmadát
azoknak a
filmszakkönyveknek
a felsorolása alkotja,
amelyek
valamilyen szocíológiaí
jellegű
filmértékelést
is tartalmaznak;
a
filmtudománynak
ez a területe
már ugyancsak rászorult, hogy
valaki nekilásson a feltérképezésének.
A Brit Film Intézet angol fordításban
újra
kiadta
André

Glucksman Vi.olence on the Screenjét
(Erőszak a filmvásznon).
Az angol kiadás annyiban
tér
el a korább'
franciától,
hogy
anyagát Denis Howitt kiegészítette (az eredeti 1966-ig terjedt),
és Paddy Whenell
előszót írt
hozzá, arne.yben a film és tévé
pozitív értékelésének
fontosságát hangsúlyozta;
megszív.elendő, amit arról ír, hogy a kulturális
elitnek
szakítania
kell
korábbi, teljesen defenzív magatartásával,
nem szabad mí ndennel
szembeszegülnie,
amit
a tömegkultúra
magáénak vall.
Ebbe a kategóriába
sorolható
Raymond
Durgnat
A
mirror
for England
(Anglia tükre Faber and Faber) círnű műve is.
A tanulmány
az 1945-50 közötti
átlagos angol filmek társadalmi
és pszichológiai attitüdjét
elemzi. Ez volt az az időszak, amikor a munkás-ethosz
már megtalálta kifejezését
a drámában
és a regényben, s kezdett behatolni az angol
film teljesen
burzsoá-Irányítású
területére
is.
Raymond
Durgnat
a filmek
százainak
példájával
bizonyít-

ja, hogy azok (a jók és közepesek egyaránt)
a felső középosztály
értékrendszerét
és
előítéletét tükrözik, s olyan önarcképet festenek az angol társadalomról,amely
huszonöt évvel korábbi a munkásosztály
értékrendszerének
akkoriban kezdődő térhódításánál.
Elemzése
nagyon érdekes és nagyon értékes; egyetlen hibája, hogy épp
a bizonyító anyag bősége miatt
nehezen követhető, hisz a rnozinéző emlékezete
nem olyan
hosszú, hogy a régen látott és
gyors egymásutánban
idézett Iilmeket mind fel tudná idézni
magában.
Ezek csak a legutóbb megjelent,
angol nyelvű és értékes kiadványok. Sokoldalúságuk
és számuk egyaránt
azt bizonyítja,
hogya
film az évszázad
új
nagyalkotóművészete
és népszórakozása;
a filmmel foglalkozó irodalom is ugyanígy komoly, igényes műveket és népszerű, szórakoztató
alkotásokat
fogla: magába.
('Encounter

1971. július.)

Hol tart az afrikai filmművészet?
110 nagy játékfilm.
Ami a forelőadásban
világította
Illeti, három
szekafrikai film helyze tét galmazást
terra oszlik a kereskedelmi
háTahar
Cheriaa,
a Karthágói
lózat (forgalmazási jog+ a moNemzetközi Filmnapok
főtitkázik). Az elsőt, az állami szekra és a Pánafrikai
Filmművétort
az Egyiptomi
Altalános
szek Szövetségének
tiszteletbe.i
elnöke. Attekintésében
előbb az Filmszervezet képviseli. A nemzeti magánvállalkozókat
körülbeafrikai
arab
országok
filmjével, majd ·a volt "francia Af- lül húsz társaság, míg a "nemzetközi magánszektorv-t
egy félrika", tehát a francia
nyelvi
magáncég jezónába tartozó fekete-afrikai
ál- tucatnyí amerikai
lenti. Egyiptom
már 1927 óta
lamok fi lmgyártásával
foglalkozott.
rendelkezik
a kereskedelmi
háfilmMi a helyzet
tehát a négy lózatot ellátó rendszeres
s jelenleg
az ev!
legfontosabb
észak-afrikai
or- gyártással,
átlag a 30 nagy játékfilm
körül
szágban?
ez a szám
Egyi.ptomban
5 fi.mstúdió lé- mozog (1953-54-ben
tezik (Misr, Ahram, Galal, Na- kb. 80 volt). Egész Afrikában
van külföldi
has és Nassi bian), ezek közül csak Egyiptomnak
piaoa - már a
az első négy államosított
vál- filmforgalmazási
40-es évek óta. Míndez talán
lalat. Az egyiptomi filmgyártás
már jelzi is a legfőbb problémaximális évi kapacitása
100-

Érdekes
meg az
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mákat:
ma sem megnyugtató
a magán- és az állami szektor
kapcsolata, mint ahogy továbbfejlesztésre
vár oa külföldi forgalmazás,
különösenaz
arab
országok
közöttí
forgalmazás
kérdése is. A jövőre nézve elengedhetetlennek:
tűnik a moziterrnek,
valamint
a külfő.di
filmek import jának állami kézbe vétele. A dolog művészeti
részét illetően: már egy jó évtizede annak,
hogy fiatal, tehetséges
rendezők
jelentkeztek
(T'ewfiq Salah, Chadi Abdesselem,
Karnel
Esh-Sheik,
Said
Marzuk),
de a "régi" :'ilmalk0tók is gyakran nyúltak szerenesés kézzel "új" térnákhoz. Megem.Ithető például Youssef Shahin, Salah Abu-Self vagy Henri
Barakat
neve. Annak ellenére,

hogy remekművekről
nem beszélhetünk,
az egyiptomi
film
alapvető nehézségeit nem a művészeti problémák területén kell
kereStIli.
Tuniszban
egyetlen ipari komplexus felelős a filmek gyártásáért, Ez a vállalat 1968 januárjában létesült a tuniszi állam
közvetlen
kezdeményezésére,
s
jelenleg a "SATgEC" nevű társulat irányítás a alatt áll. Az ipari infrakstruktúra
maximálisan
évi 10 nagyfilm gyártását teszi
lehetővé. Egy 1969-es kormányhatározat
értelmében
a külföldi
Iilrnek behozatala
és forgalmazási joga az állarn monopólíumát képezi egy a tuníszí állam
és a "SATPEC"-társaság
közötti
szerződés alapján. Ennek ellenére, a 'Valóságban amerikai és
francia forgalmazási
cégek zavartalanul
behoznak és forgalmaznak külfőldi
ifilmeket <francia vagy szinkronizált
változatban, mintha az említett 1969-es
"államosítási
határozat"
egyáltalán nem létezne. A mozíhálózat viszont a valóságban is teljes egészében
tuniszi
kézben
van. Egyébként
a "kereskedelmi" mozihálózatnál
sokkal fontosabb a nem-kereskedelmi,
az
ún.
"kulturális"
hálózat.
16
mrn-es mozékról van szó, s ezeknek forgalma
4 millió
nezo
évenként (a kereskedelmi
hálózaté kb. 7 millió
néző). Ez
a jelenség
szinte
egyedülálló
Afrikában,
érdemes
kialakulásáról is szólni. 1950-iben alakult
meg a Tuniszi Fdlrnklub Szővetség, s ma már 48 klub működik, nem egy közülük
egészen kis vidéki településen.
Ez
a szervezet hozta létre az első
afrikai
filmkritiikai
folyóiratot,
a Nawadi
Cinemát
1958-ban,
Tahar Oheriaa irányításával.
A
[elen.eg működő filmszakemberek, rendezők,
technikusok
s
aktív filmbarátok
mind a Filmklub Szövetségben
kezdték tevékenységüket.
Tunisz
függetlenségének
elnyerése, 1956 után jó ideig csak

rövidfilmek készültek az országban. A játékfilmgyártás
csupán
1966-ban indult meg, Om ar Khilifi rendező Hajnal c. alkotásával, Évente átlagosan két egész
estét betöltő film készül. A rendezők közül feltétlenül
említést
érdemel Hamuda
Ben Halima
és Ferid Bughdir neve. A nehézségek lényegében nagyon hasonlóak az egyiptomi film fejlődése
előtt tornyosuló
akadályokhoz.
Az eddigi eredmények
azonban
reménykedesre jogosítanak; fel : a
továbblépéshez
szükséges feltételek márís adott.ak, és ha a
rendkívül
tevékeny,
sőt, egyre
igényesebb
tuniszi televízió sikereit is ideszámítjuk,
a filmgyártás mínd mermyiségi, mi.nd
minőségi gyarapodás felé halad.
Algéria.
Az algériai televízió
önálló szervezetén
kívül még
egy különálló,
meglehetősen
fejlett gyártási
szísztéma
létezik
az országban, mégpedig a hadsereg (ANP) égisze alatt, Sajnos
kevés adat áll rendelkezésre
erről a szisztémáról. Tudjuk azonban, hogy Sarah Maldoror filmrendezőnő, a 3. Karthágói Filmnapok egyik díjazott ja ebben a
gyártási
rendszerben
készítette
nagyfilmjét
az angolai
felszabadítási
mozgalom
harcairól
Puskák
Banta
részére címmel.
A forgalmazást
itt is az állam
sajátította
ld, azonban
ugyanazok az amerikai
cégek, ameIyekEgyiptomban
és Tuniszban
működnek, helyi ügynökeik révén. itt is mindenfajta
felhatalmazás és szabályzott
megállapodás nélkül bemutatnak külföldi filmeket.
A mozlhálózat
teljes egészében nacionalizálva
van. 400 35 mrn-es mozit jelent
ez, nem szóhva a közel 500 16
mm-es vetítőről.
Ez a 400 mozi
adja meg az algériai film fejlődéséhez
szükséges
gazdasági
bázist. Elrnondhatjuk, hogy egész
Afrika legjobban, megszarvezett
és irányított moziparkjáról
van
szó.
Három
állami
vállalat
iranyitja a produkciókat.
Az egyik

,a "Kereskedelmi
és Ipari FEmhivatal'
(ONCIC), melyet Ahrned
Rachedí vezet. Ez a vállalat készítette franoia koprodukcióban,
Costa-Gavras
rendezésében
a
Z-t. Az "Algériai
Fálrnhíradó"
nemcsak hiradókat. hanem nagyjátékfilmeket
is készít. Vezetője
M. L. Hamima, s a vállalat
eddigí tevékenysége során kiemelkedő eredmény volt az Aurés-i
szél és a francia
Jean Bertuce.Ií Agyagsáncok
círnű alkotása. (Ez utóbbit egyébként
az
1971-e5 francia
filmnapok
keretében
bemutatta
a F'ilrnmúzeum is.) Az algériai televízió
(ORTA) szintén gyárt különböző
hosszúságú és műfajú filmeket,
melyek közül sok moziforgalrnazásra kerül. Végül ne feledkezzünk meg az ország egyetlen
magán fí lmvállalatáról
sem. Ez
a Kasbah-F'i.m,
s tulajdonosa
Yacef Saadi,
a felszabadítási
harc egyik ismert résztvevője.
A Kasbah-Eilm gyártotta Gillo
Pontecorvo világhírű Algíri csatá-ját.

Az algériai
filmgyártás
az
egyetlen egész A1'rikában, amelynek nincsenek
súlyos gondjai.
Elsősorban a gazdasági-pénzügyi
helyzet megnyugtató:
a filmek
bevétele
biztosítja
a nemzeti
filmgyártás
fejlődését.
A művészi eredmények
terén
már
nem ilyen egyértelmű a helyzet.
A legtöbb külföldi érdeklődő és
szakember felteszi a kérdést: mi
az oka annak, hogy ez a kíválóan
megszervezett
és stabil
gyártási szisztérna egészen napjainkig csupán három filmrendezőt (M, L. Hamina, AJhmed
Rachedi
és Slum Riad)
tett
ismertté? Valóban, M. Lakhdar
Hamina Aurés-i
szél c. filmje
a meglepetés
erejével
hatott
Cannes-ban, s elnyerte az "első
mű" díját,
az üzbég közönség
ovacioja
fogadta
Taskentben
SUm Riad Út-ját (s talán máig
is ez az algériai film legtisztább gyémántja), mégis, e nagy
sikereken
kívül szinte semmit
sem tudunk
az algériai
film107

művészetről,
De ezek a fenntartások sem feledtethetik.
hogy
a ,forgalmazási
és mozihálózat
teljes államosításával
ez az ország nemcsak Afrika, hanem az
egész "harmadik
világ" szárnápa példát mutat.
Marokkó.
Az ország két filmgyára közül a "Souissi Studio"
1944-lben, az "Ain Chok" pedig
1968-ban létesült. A forgalmazás és a mozihá.ózat teljes egészében magántársaságok
kczében van (marokkói,
valamint
franóa-amerikai
vállalatok ról
van szó). A filmprodukciók
a
Tájékoztatási
Minisztérium
felügyelete
alatt
álló Marokkói
FIlmközpont
(COM) hatásköre
alá tartoznak. A független marokkói állam megalakulása,
1955
óta csupán 4 nagy játékfilm készült. A problémák
alapját tehát elsősorban az képezi, hogy
a konzervativizmus
megakadalyozza a filmipar államosítását.
Igy a francia-amerikai
nagy
filmtrösztök befolyása rendkívül
erős. A konzervatív
és neokapitalista érdekektől
függő marokkói film, vallamint a forrada.rni szer-kezetűnek
mondható
algériai és a reformokkal
megújított egyiptomi, tuniszi filmgyártás között a mélyreható
különbségek
rniatt
nem jöhetett
létre érdemleges kapcsolat.

Lényegesen

más
a helyzet
volt francia gyarmatain.
Szenegál
fővárosában,
Dakarban
működik
a Pán-afríkaí
Filmm űvés z
Szövetség
(FEPACI), s az itt folyt -meg.ehetősen
hiányos - felmérések
révén
tekinthetjük
át
ezeknek az országoknak a filmgyártását:
Kamerun,
a KözépAfrikai Köztársaság.
BrazzavilIe-Kori gó, Kinshassa-Korigó, Elefántesont-part, Dahorney, Gabon,
Guinea, Felső-Volta, Madagaszkár, Malí, Mauritánia,
Niger,
Csád Köztársaság. Togo és Szenegál tartozik ebbe az övezetbe.
Fekete

Afrika

A filmipar még kezdetleges,
"kísér:eti" állapotban van. Leg108

több esetben - már ahol egyáltalán beszélhetünk
róla - a
televízió vagy a filmhíradó
közvetlenül az oktatásügyl
mínísztériumok
irányítása
alatt működik. Ftlmlaooretóriumrnal
csupán a két Kongó, Elefántcsontpart, Guinea
és Madagaszkár
rendelkezik,
ám ezek közül
is
csak Abidjanban és Conakryban lVan 35 mm-es felszerelés,
és egyedül Conakryban
tudnak
színes filmet gyártani.
Karnerun és Szenegál birtokában van
néhány és 3<5 mrri-es gépnek,
a többi országban csak 16 mm-es
felszerelés található. Ez a helyzet természetesen
lehetetlenné
teszi a rendszeres
játékfilmgyártás kibontakozását.
A külföldi filmek forga-Imazását
ilűetően
először
érdemes
a kivételekről
szólni. Guineában a forgalmazás t államosították, a:kárcsak a mozíkat, és a
"Silly Cinéma" nevű vállalat bonyolítja le. A szakemberek
hiánya míatt
azonban
kompromísszumra
léptek két külföldi
céggel,
a Co,MACICO-val
és
a SEOMA-'Val. Felső-Vo.tában
és Malilban 1970-ben létesült állami vállalat, mely bizonyos lépeseket tett a forgalmazás
állarní ellenőrzése
irányában.
Ez
kihívta a külfö.di erdekeltségek
haragját,
és máris nagy nyomást gyakorolnak
ezekre az államokr a.
Az összes többi francia fekete-afrrkai ország filmpiacán korlátlan úr a COMACICO és a
SEICMA, sőt újabban egy harmadik "rabló·' tűnt fel, a Motíon Picture
Export céget képviselő AFRAM. Ezek 16 afrikai
ország kb, 315 rnozi ja számára
évente ezerkétszáz nagyjátékfilmet hoznak be. Dakar-ban, 1970
novemberében
afrikai filmszakernberek
tervet
dolgoztak
kl,
hogy a közeljövőben megteremtsék az önálló afrikai filmforgalmazás
nemzetközi
szervezetét.
Am a francia-amerikai
nagyvállalatek
már a következő év
májusában
"el:entel'vvel"
álltak

elő, s egyelőre úgy tűnik, hatalmuk erősebb, mint val aha.
A fekete-afrikai
játékfilmeket
fél kezünkön össze tudjuk számolni. Az elmúlt években tehetséges
afrikai
fHmművészek
végeztek különféle
külrö.dí főískolákon, így az IDHEC (Párizs), a Centro
Sperimentale
(Róma), a Moszfilrn, az INSAS
(Brüsszo.)
tanfolyamain.
Elsősorban rájuk,az
ő eredményeikre
gondolunk
(pontosabban
azokra,
akiknek
sikerült
közülük nemzetközi
fesztiválokon
"sZiÍnre lépni").
A legismertebb talán a szenegált Ousmane
Sembéna (Ibrahim
Dieng utalványt
kapott),
az elefántcsontparti Désiré Ecare (Kettőnkön
a sor, Franciaország!)
és a nigeri Ournarou
Ganda
(Ca bascabo), de fe.sor olhatjuk
a szenegált
Djir í.bíl Diop vagy
a
mauritániai

Med Hondo nevét is.

Mik a továbblépés esélyei? Elmondható, hogy a fiatal feketeafr ikai filmművészet
prob.émái
azonosak az afrí.kai kultúra jelenlegi problémáival.
Létproblémákról.
a világkultúrába
va.ó
bekapcsolódás
kérdéséről
van
szó. Természetesen
minden ott
kezdődne, hogy maguk az egyes
afrikaí
államok
lépnek
szorosabb kapcsolatra
egymással. Ez
azonban egyelőre nem így van,
és a felsó-voltal
Adam
Konate joggal ern.Itette keserűen,
hogy amikor
Felső-Volta
"ki
akart
törni"
a nyugati
forgalmazó cégek gyárnsága
alól,
csupári
Algírtól
és Barnakótól, meg Claude Lelouch "lES
Films
13" nevű
vállalatától
kapott
segítséget.
A Pán-afrikai F'i.mrnűvész
Szövetség
és
a többi, már létrehozott szervezet, vadamínt
a karthágói
és
az ugaduguí Iilmn apok lehet a
példa erre a jövőbeni együttműködésre.
Befejezésül
Tahar
Cheriaa
megá.Iap ítja, hogy az afrikai
nemzeti
filmművészetek
most
vannak csupán születőben, tehát
eddigi fejlődésükből
Egyip-

tom kivételével
alig lehet
tanu.ságokat
levonni.
Egyiptomban
a forgatókönyv-kérdés
a legégetőbb
probléma.
Majdnem 40 esztendőn
át forgatókönyv nélkül készültek az egyiptomi filmek,
vagy legfe.jebb

nyugati filmek történeteit ültették át honi talaiba. Az önálló,
eredeti szcenár íurn ma is "hiánycikk". Ami talán mégis feltűnő, már most a fekete-afrikai
rendezők filmjeiben,
az a kulturá.ís,
neveltetési
"kettősség"

drámájának
a kifejeződése.
A
kétnyelvűség,
a gyökértelenség,
az afrikai és nyugati hagyományok közötti útkeresés,a
modernség és tradíciók
összecsapása adja filmjeiknek
feszítőerejét.

A színész nehézségei a filmben
A "Kino" c. lengyel filmkritikai
folyóirat az egyik közelmúltban
megjelent
számát arinak szentelte, hogy megvizsgálja
a filmszínész - vagy pontosabban:
a
filmben játszó színész - helyzetét, mégpedig lehetőleg több
oldalról, nevezetesen:
helye a
filmben általában
és a lengyel
filmmúvészetben;
a szerepl őgárda .kirvá),asztásának mechanizmusa - illusztrációként
beiktatva néhány rendezővel
erről készített
interjút;
a filmszínész-foglalkoztatás
szecialista
"közös piacának" kérdései. Közöl ezenkívül
ifiLmszínész-portrékat, tanulmányt
a fi.msaínészí
játék irodalmáról, a színész helyéről a filmkritikában,
továbbá
a fi.mszereplés
szervezeti
és
jogi problémáit
taglalja. A <10vábbiakban
laz első csoportban
említett
témákat
ismertetjük
"A színész nem játszik, a sZÍnész jelen van a filmben"
hangzik K. Eberbardt
vázlatának címe, ő a filmszínészi játék
fejlődéséről
ír. Kezdetben
volt
a satár-korszak
- fejtegeti; ekkor az egész film egy-egy sZÍnészre
épült, aki szelistaként
kezelt mindent;
ami a színen
megje.ent.az rnintegy háttérként
szelgal t
alakításához.
Ennek
. nyomai
ma is megtalálhatók
egyes hag)'ományos
szuperprodukciókban
(pl. Cleopatra). Lassankénrtazonban
változáson
ment át a színészí játék jellege
a filmben, konkurrensek
jelentek meg a színész
számára:
a rendező és a szerző.
Ahogy gyengült a sztárok mítosza, úgy nőtt a rendező je.entősége ; ő aZ,aki karmesterként

a film egyes elemeit összehangolja, egységes arculatot
ad a
mű egészének,
A sztár
és a
rendező szere.pváltásával
egyező
párhuzamot
mutat a film tartalmának
fejlődése: a sztárku ltusz összefonódott azzal a filmmel, amelynek lényege valamílyen történet elbeszélése
(melodráma, bűnügyi film, társadalmi, pszichológia dráma); a képek és a színészi játék csak illusztrá.ják,
vizuálisan
megjelenítikazt,
ma viszont a rendező
a film szerző] évé válik, aki a
valóságról alkotott elképzelését
kőzlí művével, A színész feladata
ma a filrnben
nem a
szuggesztív játék, a színészí eszközökkel végzett alakítás,
hanem "szinkronban
mozgás"
a
film által bemutatott
valóság
ezernyi
részletével,
tehát
az,
hogya
film világának
egyik,
bárha
legfontosabb
és Iegbonyo.ultabb
eleme
legyen,
de
nem zavarhat j a meg a mű egyensúlyát, bel:ső arányait, .nem emelkedhet önkényesen
előtérbe. A
rendező státuszának
ez az emelkedése, a film alkotójává válása
magyarázza, hogy ma a rendezők sokszor lemondanak a nagy
nevekről, sőt, amatőröket szerepeltetnek, hogy egészen a maguk elképzelése szerint formálhassák játékukat, s az megfeleljen az adott figura általuk elképzelt model.jének.
A színésznek tehát inkább jelen kell lennie a fflmben,
semmint
játszania, bár ez a jelenlét - a
harrnonukus összeolvadás a film
világával - távolról sem kíván
a korábbin ál csekélyebb színészi képességeket.

Hasonló változások a háború
utáni lengyel filmművészetben
is bekövetkeztek.
Itt azon ban
ez azzal a. különbséggel
jelentkezett,
hogy a színészí játék
modern felfogása azt a színészí
játékot
váltotta
fel, amelynek
te.adata új magatartási
mínták,
új erkölcsi modellek, új karrierés életstílus-ideálok
megalkotása,
mítosz-teremtésí
törekvések
realizálása volt. Maa filmszínész
szerepe kevesebb
és ugyanakkor több is, amí abból adódik,
hogy ".a mai f'i.m elsősorban
problémákat
és nem mintákat,
eszményképeket
jeJenít meg" írja D. Karcz eszmefuttatásában. A művészfi.rnben
a színesznek nem arinyira alakítania
kell, ani.nt inkább meg kell semmisítenie személydségét, hogy ne
emelkedjék ki a film valóságának közeg éből. A hős model lje
iránt jelentkező társ-adalmi szükséglet kielégítését
a film átengedi .a tv-nek, 'a rádiónak,
a táncda.nak,
a beat-zenének.
A Ii.rnek szereplőinek kíválogatása nos, az e témával
foglalkozó
írások
inkább
panaszls inyvhöz
hasonlítanak.
A
filrn nem segít a színésznek saját arculata, egyénisége kialakításában, szerepről szerepre tökéletesítésében,
csiszolásában egészen kivételes e tekintetben
Cyibul.ski 'Vlagy Tyszkiewicz
és
újabban Olbrychskí személye. A
talá.kozás
a filmmel
még a
nagy színészek számára is alkalmi és futó megjelennek
egy-egy filmben,
hogy azután
évekig ne
törődjene.k
velük,
amint
azt
Wímnicka,
Krzyzewska, Janczar Holoubek pél109

dája mutatja. Fíbmszínészet mint
pálya nem létezik. Még az esetleg gyakorabb szerepeltetés
is
csak annyit jelent, hogy a színész arcát "béI1be veszik valamilyen szerepre",
de bizonyos
személviség
kialakítása,
ennek
számára
fejlődés
biztosítása
bölcs szerződtetésí pülitikávalez ismeretlen
a lengyel ili:mvilágban.
Ebben
az irányban
hat az említett "sztártalanítási"
irányzat is.

nész ; nem mennek
utána vidékre. Soká tartana
sürülni a
"szegény
kis
gyermek
panaszait", azaz míndazt, amit 'a színészek zokon vesznek a film
világától ...
Szót kaptak azonban a rendezők is a Kíno hasábjain. Kawalerewiez a rendező és a színész együttműködésének
igényes
felladatát elemzí. Ez többek között megköveteli, hogy a főszerepet alakító seínész kizárólag a
film rendelkezésére
álljon, amint
azt Nyugaton
szerződésben
kifejezetten
ki is kötik nem
úgy,
mint
Lengyelországban,
ah ül a színész délelőtt filmezik,
délután a tévében próbál, este
pedig a színházban
játszik ...
A színészek előnyben részesítik
a tv-t nagy népszerűsítő
szerepe mi:att. De a tv-ben legtöbbször nem szerepek, hanem
csak arcok és nevek vannak.
A televízió a színészt gyakran
sablonokba szorítja ...

A "befutütt" színészeknek ezeket a panaszait
még nagyobb
hangerőre
felerősítve
közvetíti
A. Kostaneeka
a fiatal színészek és a film kapcsülatát elemző cikkében. A varsói, a lódzi
és krakkói színüskolákat
a rendezők gyakran
felkeresik
egyegy új arc vagy kettős felkutatására,
de tartós kapcsolatot
csak töredéküle tud létesíteni a
filmmel. Később, ha kikerültek
a szíriházba, már ritkán létesül
újra kapcsolat, mert a rendeMajewskí
szerint
a lengyel
zők nem járnak
színházba
film szerencsétlensége,
hogy van
moridják a színészek. Ha valaki
de nincs szívidék] színházba
kerül, végleg sok szövegkönyv,
elképzeli
az
kimúlik
"természetes
halállal" nész, A rendező
s végül
a film számára. A filmben és ideális szereplőgárdát,
a tv-ben nem nyilvánvaló
a egyetlen színészt sem tud biztosítaní, mert kiderül, hogy mínkapcsolat a tehetség és a siker
denki elérhetetlen,
másutt van
között;
a "s!hüw-Ibusiness"ben
lekötve, "P.amdüx helyzet, hogy
egészen más preferenciálc érvényesülnek, de sokszor az is dÖ1J1- egy olyan országban, ahol anytő, hogy "kéznél legyen" a szí- nyi csinos lány 'VIan,a színi-
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iskolákba és később a filmek be,
inkább
a csúnyácskák
kerülnek" - panaszkodik.
Roman

Zanussi a Karc. film rendezője - a
színészí játékról
fejti ki nézeteit: ,,·a modern színészi játék
véleményem szerint az életmód
exhiblcíonálását
jelenti. A színész elsősürban személyiségének
egyéni, privát vonásait tárja a
néző elé ... " A filmben pedig
"szervesen benne kell élni környezetében",
ami
rendkívü'!
koncentrációt,
erőfeszítést
és
önmegtagadást
követel.
Végül néhány
szót a szocíalista filmgyártás
színészi "közös piacáról". A cikk szerzői J. Paleeka, O. Sobanski - mellette vannak, talán mert a lengyel színészképzés
mennyiségíleg is jelentős. Mindeddig azonban "a'matőr alkalmi megoldások pótolják
a logikus
és következetes együttműködési programot".
Statisztlkai
'adatokat
közölnek a lengyel filmművészek szerepléséről
külföldi filmekben, a szerződésí feltételeket ismertetik, s [avaslatot tesznek egy központi színész-nyílvántartó
és "kölcsönző"
iroda
felállttására
és müködésére.
A
,;színész-expürtban"
van fan tázia, érdemes
megszervezní
fejezdk be cikküket.
diogram

(Kin o, 1971. július)
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