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MŰHELY

HPAsszív" KAMERA?
Beszélgetés A sípoló macskakő alkotóival
- Két kitűnő dokumentumfilm:
a Hosszú
futásodra mindig számíthatunk és a Váloga tás tette ismertté Gazdag Gyula nevét
cr magyar filmművészetben.
Első játékfilmje, A sípoló macskakő szintén magán
viseli a dokumentarista ihletettség bizonyos
.iellemvonásait:
ez a film is esetlegesnek
ható,
nem-drámai
mikro-eseményekb
ől
épült fel; az egymáshoz látszólag csak lazán kapcsolódó, önmagukban
"jelentéktelen" epizódok együtteséből
szikrázik ki a
film valódi tartalma. Mennyiben
hasznosította a dokumentumfilmek
tanulságait
A sípoló macskakő?
Gazdag Gyula:
-Mindenekelőtt
egy alapvető különbség
dominált. Mind a Schirilla-filrn,
mind
a Válogatás esetében egy adott eseményhez kellett alkalmazkodnunk.
Az elindulásnál nem lehetett pontosan megjósolni, hogy "bejön-e"
az, amit vártunk,
hogy az események puszta rögzítéséből
kiderül-e majd a néző számára mindaz,
amiről - szerintünk - a filmnek szólnia
kelL Arra törekedtünk, hogya lehető legpontosabban kövessük a valóságos történéseket, s aztán a vágóasztalon alakult ki
a film. A játékfilm talán annyiban hasonlít ezekre, hogy itt is a kamera passzivitásának látszatát keltve dolgoztunk, hang-

súlyozva, hogyafelvevőgép
végig kívülálló, objektív szemlélő a filmben. S bizonyos fokig valóban úgy próbáltuk kitalálni
magát a történetet is, hogy az az "ellesettség" látsza tát keltse.
-

Miért érezték

szükségesnek

e látszatot?

Györffy Miklós:
- Részben azért, mert így nem kellett
magunkévá
tennünk
egyik szerepiőnek
vagy csoportnak
az álláspontját
sem.
A sípoló macskakő annyiban valóban emlékeztet a dokumentumfilmekre,
hogy ez
is egy kiszemelt valóság-darabot akar megeleveníteni, a lehető legkevesebb beleavatkozással ; oly módon, hogya felvett valóság-anyag önmagáért
beszéljen, s a benne
rejlő törvényszerűségeket
a néző elé tárja.
De azt hiszem, ez a dokumentumfilmes
módszer nem újkeletű; sőt nagyon is régi
és sokszor használt szerkesztésmód
például az irodalomban.
Gazdag Gyula:
- Kétszeres feladat, dzgalmasabb játék filmet csinálni ezzel a módszerrel: ki találni
és létrehozni egy olyan történetet, amely
első jelentésében is szól valamiről - méghozzá kifejezetten aktuális, köznapi pro blérnáról -, s e mögött megteremteni egy
általánosabb, nem ennyire a mindennapi5

hoz kapcsolódóaktualitású
jelentést is.
Azzal, hogy ennyire köznapi. nem-drámaian sarkított a történet, arra szeretnénk
ösztönözni a nézőt, hogya saját ugyanilyen
..drámaiatlan" valóságában is próbálja meg
felfedezni azt az általánosabb tartalmat,
amit a film is közölni kíván. A dokumentumfilmeknek is ez volt a céljuk.
- Nem merűlt-e fel A sípoló macskakő
készítésénél az a lehetőség, hogy ugyanazokat a gondolatokat, amelyeket
a film
tartalmaz,
egy valóságos építőtáborban,
valóságos szituációk "megleséséből"
is ki
lehetne bányászni?
Gazdag Gyula:
Nern gondoltunk ilyesmire. Pusztán
gazdasági megfontolásokból ugyan felmerült, hogy egy valóban működ ő táborban
készítsük el a filmet, a tábor lakóit használva statisztériának.
De hogy 'egy valóságos tábor mindennapi élete befolyásolhatná a cselekményt, arról nem volt szó.
Persze egyáltalán nem lett volna nehéz
feladat olyan valódi tábort találni, ahol
néhány napig valóban nincs munka ...
De azt hiszem, 'ebben az esetben szükséges
volt az események szoros kézbentartása.
GyörfJy

Miklós:

~Ez a film különben is konkrét alapötletre épült: összejön egy építőtábor. ahol
nincs munka. Ez eleve olyan feszített
alaphelyzet. amely kizárta az "ellesett"
stílust.
- Mielőtt tovább mennénk a film elemzésében, megkérdeznénk,
hogyan született
a két dokumentumfilm?
Gazdag Gyula:
- Mindkettő véletlenszerűen
jött létre.
A Schirilla-film úgy, hogy egy rövid hírt
olvastam az Esti Hírlapban, ez látható
a film kezdő képén: Kenderesen
egy
bisztrót akarnak elnevezni Schirilláról, ő
pedig futva érkezik az avatásra. A hír
másfél nappal az esemény előtt jelent meg.
Nevetséges volt, s ugyanakkor bosszantó;
erről filmet kellene csinálni. Főiskolás

,

voltam, megpróbáltam a Főiskoláról
gépet
és nyersanyagot szerezni. Ott nem kaptam, elmentem a Balázs Béla Stúdióba,
ahol nagyon újdonsült tag voltam; a mi
évfolyam unkat még nem ismerték ott.
Kardos Ferenc volt a titkár, neki tetszett
az ötlet, és huszonnézv óra alatt összehozta a forgatási lehetőséget. Végigkövettük a kamerával az eseményt. Szerencsénk
volt, hogy az történt, ami történt. Bár
előre seiteni lehetett, hogy valami efféle
ceremónia lesz ;az
újsághír olvasásakor
arról beszéltünk Jankurával, az operatőr1'21, hogy itt alighanem valami olyan ünnepély lesz, mint egy Forrrian-filmben. S az
esemény nagyjából meg is felelt a várakozásnak.
- A Válogatás is hasonló triódon született. A rádió ,,2-től 6-ig" műsorában elhangzott az a felhívás, illetve teleforibeszélgetés, amelyet a film elején hallunk:
beat-zenekarokat keresnek. Kimentem Csepelre, megkérdeztern,
melyik napon mi
fog történni, s elmondtam. hogy szeretnénk filmre venni az eseményeket. Most
már egyszerűbb volt a film elindítása,
mert a Balázs Béla Stúdióban rendelkez.ésünkre állt az a bizonyos 150 ezer forintos kísérleti keret, amelyről a F'ilmkultúrában is szó esett. A Válogatás volt az
első film, amely ebben a kategóriában
készült: ma már szerencsere mindennapos
gyakorlat a stúdióban, hogy forgatókönyv
nélkül, néhány sorban leírt ötlet alapján
el lehet kezdeni egy filmet. Nekünk rnindkét 'esetben szerencsénk volt: az események beváltották a hozzájuk fűzött reményeinket.
- Talán mégsem egyszerűen szerencsériii
van szó, hiszen mindkét film fő erénye a
szigorú és célratörő szerkesztés, amelynek
7'évén a konkrét eseményeken túlmutató, a
struktúra problémáit jelző tartalmakat képesek közölni ezek a filmek ...
Gazdag Gyula:
- A felvettanyagot
természetesen valamiféle 'elképzelés szerint kellett összevágni.
De hogy film lett. belőle, ahhoz sok szerencse is kellett.

- Egy játékfilm
esetében tehát
kockázatot nem lehetett vállalni?

ekkora

Gazdag Gyula:
- Nem erről van szó, valószínűleg egyik
játékfilmstúdió sem támogatott volna egy
ilyenfajta kisérleti vállalkozást, de nem is
akartam így dolgozni. A sípoló macskakő
eleve játékfilmnek indult.
- A forgatókönyvhöz
képest
improvizáció a filmben?

mennyi

az

Gazdag Gyula:
- Szinte semmi. A film lényegéb n azonos a forgatókönyvvel. Csak néhány háttér-szöveg valóban spontán. Talán mindössze öt-tíz olyan mondat, ami ott, a forgatás közben született. Mellesleg rendkívül tanulságos, hogy sok olyan, a helyszínen adódott, spontán szöveget felvettünk,
ami akkor nagyon jónak tűnt - aztán
a vágás során majdnem rnind kihullott a
filmből. Talán egyetlen fontosabb mozzanat - Hasznos gajdolása az olajkályhán
tekin thető [mprovizációnak.

(Inkei

Alice

felvételei)

A kisfiImmel kapcsolatban azt hallottuk az előbb: Schirilla befutása a bisztróba. eleve olyannak ígérkezett,
mint egy
Forman-filmbeli
jelenet. Mit értsünk ezen
a "formani" jelzőn?

mindhárom
filmjét jellemzi; hiszen pél~
dául A sípoló macskakő alapP7'Oblémájáról
drámai, sőt tragikus hangvételű filmet is
lehetne készíteni ...

Gazdag Gyula:

Gazdag Gyula:

- Abban az esetben ez azt jelentette számunkra, hogy valószínűleg valami pitiáner
ünnepség, rosszízű ceremónia tesz ott;
prototípusa az ostoba ál-szertartásoknak.
Akkoriban erősen a cseh filmek hatása
alatt álltam. Forman filmjei. vagy Passer
Intim megvilágításban-ja
után nem lehetett egy ilyen ünnepséget ugyanúgy végignézni, mint azelőtt, s már volt az embernek némi fogalma 'arról, mire szarnithat ilyesféle ünnepélyen. Valószínű, hogy
a cseh filmek nélkül soha nem jutott volna 'eszembe, hogy abból az újsághírből
filmet lehet csinálni.

- Az ironikus hang nem mindig elhatározott szándék eredménye volt. Amikor
például a Válogatás-t elkezdtem, egyszerűen a személyes indulat munkált bennem. Az a probléma, amiről a film szól,
korábban is izgatott, be is adtam egy vázlatot a Dokumentumfilm Stúdióhoz. Ez
egy KISZ-szervezet
munkáját
tárgyaló
dokumentumfilm
lett volna; a vázlatot
nem fogadták el. A Válogatás vágásakor
nem töreked tem komikus hatásokra. sőt
inkább az okozott problémát, hogy azt a
jelenetet, amelyben a zenekarok bemutatják, mit tudnak - hogyan lehet minél
rövidebbre fogni. Az ugyanis már csak a
rossz zenekarok játékának azt a szerény
komikumát hordozza, amit a cseh filmek

- Mégis lehet bizonyos alkati oka is annak az ironikus szemléletmódnak,
amely

7

Györffy

Miklós:

Szó sincs a filmben az úgynevezett
;.nemzedéki kérdésről": különben is pontatlan és ködösítő ez a fogalom. Kezdetben a forgatókönyvben nem is három korosztály szerepelt - mármint a srácok, a
fia tal tanár és a táborparancsnok
-,
hanem 'csak a srácok és a táborparancsnok. Később merült fel az ötlet: szükség vanegyfiat'al,
25-30
év körüli
tanarra is, aki mé.g érti a fiukat, de fél
lábbal már a táborparancsnok oldalán áll,
aki már teljesen elidegenedett a diákoktól. E kettős kötöttségű
fiatal tanár alakjában kicsit önmagunkat írtuk bele a történetbe ...

Gazdag

Gyula:

- Nono...
Ezt azért nem mondanám.
Legfeljebb most utólag vetít jük bele magunkat egy kissé, mert a forgatás során
gyakran kerü1tünk olyan helyzetbe, amikor azt éreztük, hogy úgy kell viselkednünk, ahogy az adott szituációban Dienes,
már kiaknáztak. Mivel a filmbeli esemé- a fiatal tanár viselkedne. De - és ezért
nyek úgy épültek egymásra, hogy a jele- nem nemzedéki problémáról szól a film netet kihagyni nem lehetett, igyekeztem minden figura cselekvéseit a történetben
ezt a lehető legrövidebbre fogni, De az elfoglalt helye, pozíciója
határozza meg,
egész filmben sokkal inkább kerülni, mint függetlenül attól, melyikük hány éves.
keresni igyekeztem a komikus hatásokat.
Dienes helyzetét az determinálja, hogy
félig a srácok mellett áll, félig Dorlotin
- S A sípoló macskakő esetében meny- a táborparancsnok - oldalán. Mindadnyire befolyásolta
az anyagkezelést
az dig, amíg nem adódik olyan konfliktusalapvető ironikus szemlélet?
helyzet, amelyben egyértelműen döntenie
kell hovatartozásáról, tulajdonképpen kéGyörffy Miklós:
nyelmes és kellemes számára ez a köz-Csak annyira, amennyire egyfajta ked- bülső pozíció; mindkét fél mallett és mindmindkettőt megértve és
ves, természetes irónia a srácoknak, ennek kettő 'ellen mindkettőt bírálva - evickélhet a törtéa korosztálynak a lényegéből fakad.
netben. A saját korosztályunkkal
együtt
Gazdag Gyula:
eddig a pontig vállalhat juk az azonosságot
Persze mindhárorn filmnek egy-egy él. figurával. de attól a pillanattól, amikor
az állomáson minden ok nélkül lepofozzák
mondatban összefoglalható alaphelyzetéből
a
fiút az olajkályháról, - én a magam
már óhatatlanul következik bizonyos irórészéről semmiféle azonosságot nem vania.
gyok hajlandó vállalni ezzel a figurával.
Egyes vélemények
szerint A sípoló
Györffy Miklós:
macskakő kamaszközössége, illetve a velük
szemben álló felnőttek
megütköztetése
a - Én is csak akorosztályunk
helyzetét
.memzedéki konfliktus"
címszó alatt is- tekintve utaltam a fiatal tanárral való
mert problémakört
érinti.
azonosságunkra.
8

- A film egészének ábrázolásmódjától szerencsére mi sem áll távolabb, mint az
olyan szimplifikálás,
hogy a fiatalok képviselnék egyértelműen
a jót, az idősebbek
a rosszat. Ezért is szerencsétlen a "nemzedéki probléma" kifejezés ...
Györffy

Miklós:

mi történik egy közöshasonló helyzetbe kerül. S minthogy alapvetően
a srácok közösségének
a mozgásait
vizsgáltuk,
a felnőtteknek
szükségképpen
kevesebb és talán kevésbé árnyalt szerep jut a
filmben.
-A

film lényege:

séggel. amikor a filmbelihez

- Valóban, s ez bizonyos hiányérzetet is
kelt a nézőben. A fiatal tanár figurája azt
sejteti, hogy - éppen az elemzett kettős
kötöttsége miatt - súlyosabb belső konfliktust, mélyebb, összetettebb drámát hordoz magában, ami fölött a film mintha
kicsit túl könnyedén siklana el ...
Gazdag Gyúla:
Az egy másik
történet,
egy másik
film lenne, ha megpróbálnánk
kibontani
a' Dienes figurájának
drámáját.
De a figura - azt hiszem - önmagában
következetesen
épül fel a filmben.
Kezdettől
fogva felismerhető
az alak alapvető
jellernhibája:
igyekszik
elkerülni
a konfliktus-helyzeteket.
Ezt a jellemvonását
exponálja a falusiakkal
való találkozás képsora.
amikor Dienes - azzal az ürüggyel, hogy
a feleségének
kell telefonálnia
- egyszerűen meglép a helyszínről,
mielőtt végképp kínosra fordulna a szituáció.

-

E szerint az értelmezés szerint tehát
ebből a fiatal tanárból is egy Dorlotin-jellegű
figura válik majd?
később

Gazdag Gyula:
- Valószínű, hogy némileg más módszereket alkalmaz majd, de lényegében
ő is
hasonlóvá fog válni az idők folyamán. Talán hajlékonyabb,
lágyabb lesz, "modernebb" módszereket
alkalmaz majd, de ha
következetesen
építi a maga karrierjét,
tíz év múlva belőle is Dorlotin lesz, aki

ugyanolyan
távol kerül az akkori tizennyolc évesektől, mint a m.ai Dorlotiri a mai

srácoktól.
Említették,
hogy a forgatás
gyakran kerültek a filmbeliekhez
szituációba ...

közben
hasonló

Gazdag Gyula:
- Például az olajkályháról
való lepofozás
többféle formában
megismétlődött.
Hasznos ül az olajkályhán,
hosszú a haja és
énekel - vagy ha úgy tetszik, gajdol -,
s ez bizonyos embertípust
annyira felbőszít, hogy pofozkodni kezd. .. Egyik este
hazafelé menet a buszban a fiúk hülyéskedtek, gajdoltak, s az egyik világosító többhetes
együttélés, közös munka és kőzös veszekedések után - megpofozott egy
fiút. Melleslegegy
olyat, aki egész úton
aludt, nem is vett részt a "randalírozásban" . .. A srácok alap-magatartása,
viselkedésmódja - amiben, tüzetesebben
megfigyelve, semmi irritáló nincsen -, bizonyos körülmények
között, bizonyos
emberekből
mérhetetlen
és érthetetlen
agresszivitást vált ki, ami legalábbis nincs

,

érezte, milyen kínos ez a tétlenség - de
a többség tulajdonképpen közönyösen és
öntudatlanul lubickolt benne.
- S az üggyel, a film mondanivalójával
nem értettek egyet? Nem hatott a feladatért való lelkesedés belső fegyelmező ereje?
C ndag

Gyula:

- Mielőtt lementünk forgatni a táborba,
mi is erre számítottunk. A kiválasztott
szereplők elolvasták a forgatókönyvet.
Megmondtam, hogy a szereplésért keveset
tudunk fizetni, csak az jöjjön, aki saját
ü~yének érzi a film elkészítését. A fiú k
többségéről akkor úgy látszott, hogy komolyan gondolják a részvételt. Odalenn
hamarosan kiderült, hogy nem képesek
átfogni a film egészét, egy-kettőre megunták a sok fárasztó aprómunkát, s még
a főszereplők is úgy érezték. hogy nem
. igazán alkotó részesei ennek a filmnek.
- Mi lehet ennek az oka? Vajon arról
van szó, hogy általában nem tűúk a céltudatos fegyelmet,
avagy a stábnak nem
sikerült megteremtenie
- d .feladatokba
való bevonásuk révén - a valódi, demokratikus közösség légkörét?
arányban azzal a "kihívással", amit a srácok "másfélesége" képvisel.
- A film másik, a gyakorlatban megismétlődött helyzete (ami sokkal ijesztőbb):
a semmittevés fantasztikusan demoralizáló
hatása, és a fiú k képtelensége az ez ellen
való védekezésre. A forgatásnál gyakran
csak a főszereplőkre volt szükség ; a többiek ott tengtek-lengt· k, s egyszerűe n nem
tudtak mit kezdeni magukkal. Elkövettük
azt a hibát, hogy nem gondoskodtunk
rendszeres programokról a srácok számára; úgy gondoltuk. nem fogjuk eljátszani
a filmet: találjanak ki maguknak értelmes elfoglaltságot, de semmiféle értelmes
program-javaslattal
nem tudtak előállni.
Talán m-ég annyi szervező erő sem volt
bennük, mint abban a három fiúban, aki
a történet szerint elmegy kukoricát kapálni; bár az is igaz, hogy ilyenfajta alkalom nem adódott. Nehány srác pontosan
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Gazdag Gyula:
- A forgatás kezdetén igyekeztem maximálisan bevonni a fiúkat. Egyetlen jelenetet sem akartam felvenni úgy, hogy a
benne szereplők ne értsenek vele egyet.
Aztán kiderült, hogy egyesek nemcsak
nem azonosulnak az általuk játszott szerepekkel, de nem is képesek felfogni, hogy
itt rnost nem saját magukat játsszák, hanem az adott szerepeket. Mindegyik azt
mondta, hogy a filmnek egyetlen egy figurájával tud érzelmileg azonosulni: Hasznossal, aki megszökik a táborból. Egyikmásik fiú kijelentette: nem hajlandó elmondani a szövegét, nem hajlandó Hasznossal vitatkozni, rnert vele ért egyet ...
Ezek szerint lehetetlennek
bizonyult
oly módon megszervezni
ezt a közösséget,
hogy maguk a .fiúk tartsák rendben önmagukat?

Gazdag Gyula:
-

Eleinte

volt velük egy felügyelő-tanár.
mezszervezni.
hogy válaszszanak
sátor-felelősöket,
akiknek
csupán
annyit kellett volna elérni. hOISY a sátrakban viszonylagos
rend és tisztaság legyen.
A fiúk harsányan
kinevették
R7. egész sátor-felelős
r-endszert
a tanárral
e,gyütt, s
~, for,qatókönvvet
lobogtatták.
Ha azt akartuk. hogy mévis bevessék az ágY3kat, végül i~ szankciókhoz
kellett folyamodnunk:
például
addig nem kaptak
revzelit.
míg
viszonylagos
r endet nem csináltak
maguk
körül. EQ'vébként minden valóságos helyzetre találtak
arialóg jelenetet
a forgatókönyvben.
amit a fe iünkre
olvastak.
A
szerepeket
is kiosztották
közöttünk.
Úgy
tudom engem neveztek el "a Dienesnek".

O me~próbá1ta

Györffy

Miklós:

- Azt hiszem, kicsit tévútra
visz. ha túlerő1tetiük
'l párhuzamot
rt filmbeli történet és a fórgatás közben kialakult
helyzetek között. A film elsősorban
arról szól,
hogyasrácokra
ráerőltetnek
bizonyos álcselekvéseket,
amelyekkel
nem értenek
egyet, s ehelyett
megpróbálnak
önmaguk
kezdeményezni
valamit.
A forgatáson
ennek az elle,nkezőjét tapasztaltuk.
Rájuk bíztuk, mivel töltik az idejüket, mégsem tudtak mihez kezdeni magukkal.
A különbségből
adódó
tanulság
eléggé
aggasztó:
még amikor egy általuk alapvetően
értelmesnek tartott
cselekvés a film megcsinálásának
- Iehetőségét
bízza rájuk az
ember, s maximális
szabadságot
ég kezdeményezési
lehetőséget
ad nekik,
azzal
sem tudnak mihez kezdeni.

Gazdag Gyula:
-- Ez a jogos megállapítás
.súlyos és téves
következtetést
sugall: hogy tehát nem kell
hagyni őket önállóan gondolkozni
és cselekedni, mert úgy is képtelenek
rá. Szintén a tényekhez
tartozik, hogy ezek a fiúk
a legnehezebb
korban vannak
17-18
évesek
-,
rengeteg
belső problémával
küszködnek,
s mentő körülmény
a forgatásnak
a kívülálló
számára
abszurd
és
felfoghatatlan
folyamata
is. De a legfon-

tosabb körülmény,
hogy ezeket a gyerekeket még soha, sehol nem állították
ilyen
követelmény
ele nem helyezték
olyan szituációba,
ahol önállóan kellett volna zondolkodniuk
és cselekedniük.
Itt é e:; most
rosszul vizsgáztak.
de biztos vagyok benne,
hogv az itt szerzett
tapasztalat
has.znos
és fontos volt a számukra;
legközelebb
másként
viselkednének
egy hasonló,
önállóságot igénylő .szituációban.
Az a tény,
hogy ,ezúttal rosszul vizsaáztak,
nem azt
ielenti. hogy nem ken ilyen helyzetnek
kitenni
őket, hanem éppen el1enkezőle,g:
(~gyre többször
kellene hasonló helyzetbe
kerülniök,

- Visszatérve
magám a fiIm1'e: problematikusnak
érezzük a irancui diák fi9U1'ájának funkcióját a fi!mben.
Gazdag Gyula:

-

O olyasvalaki, aki semmivel és senkivel sem tud azonosulni
a történetben.
Valaki, akit érdekel a szóban forgó ügy, de
"messziről
jött ember";
az id gen szemével figyeli az eseményeket.
- Valószínűleg azért tűnik zavarón~~ a
francia fiú alakja, mert az ő közvetíté's.é,vel olyan bonyolult és rendkívül
sokféle,
asszociációt felkeltő problémahalmaz
kerül bele - a .jelzés szint}én - a fi!m
utolsó harmadába, mint az 1968. máiusi
párizsi eseménysorozat;
ezért lehet, hogy
a filmbeli fiúk sem tudnak valóságos párbeszédet kiaTakítani ezzel a figurával ...
Gazdag Gyula:
- Éppen arról szól a jelenet, hogy képtelenek a párbeszédre.
A sípoló macskakő,
amit a f'ú magával hoz, olyan olcsókereskec1elmi tömegcikk, amit a '68 májusában
feL
szedett utcakövek
jelképéül gyártanak
műanyagból,
elvben '68 májusának
"emlékére", valójában
kigúnyolva,
eljelentéktelenítve '68 májusát.
Szükségünk
volt a film
utolsó harmadában
egy figurára,
aki kívülről csöppen
a történet:be,
a táborban
kialakult
viszonyokat,
a belső hierarchiát
és a valóságos cselekvési lehetőséget
nem
ismerve,
naiv és lehetetlen
alternatívát
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képvisel, de ez mégis feltárja a iÍiúk előtt,
hogy az adott helyzetben másképpen is
lehetne gondolkodni. Vagyis a három főszereplőnek a film végére el kell jutnia
addig a felismerésig, hogy akkor is becsapva érezhették
volna magukat, ha történetesen cimerezhetnek kukoricát. Mert
az sem valóságos társadalmi cselekvés,
csupán arra szolgál, hogyenergiáikat
pótszelepeken át levezesse,..
A kukoricásbeli jelenetben, amikor végre dolgozhatnak, erre jönnek rá.

Gazdag Gyula:

- Próbálkoztunk azzal is, :hogy a nezo
és a történet közötti távolságot karneramozgással teremtsük meg. Először a Válogatás-nál próbáltuk kihasználni a gépmozgás elidegenítő hatását. Bizonyos dramaturgiai pontokon ennél a filmnél is alkalmaztuk ezt a módszert. Például abban
a jelenetben, amelyben a két tanár beszélget a cukrászdában. A felvevőgép mo zgásait nem a szereplők mozgása indokolja,
az az egyetLen funkciója, hogy indokolatlanságánál fogva magára 'Vonja a figyel- Talán figyelembe
kellett volna venni,
met, s ezáltal kiengedjen a történetből.
hogy mellék-szálként,
segédmozzanatként
A film vágás a közben kiderült, hogy ez
nem hálás olyan horderejű problémát fel- a módszer most nem vált be, Nem sikehasználni, ami önmagában bonyolultabb,
rült olyan plánozási rendszert kialakítamint maga a fő tÖ1·ténet, '68 májusának
nunk, amiben ezeknek a gépmozgásoknak
problematikája a filmben idegen anyagnak
helye lenne, Meglehet, egyszerüen azért
tűnik, s olyan gazdag és bonyolult az asz- nem sikerűlt, mert rosszul megválasztott
szociációs jelentés-tartománya,
hogy óha- pillanatokban csináltuk, nem jó ritmustatlanul zavart okoz a szerkezetben.
ban elindítva a gépmozgást. Maga a módszer valószínűleg
nem rossz, de ezúttal
Györffy Miklós:
rosszulalkalmaztuk.
De az alapszándék - A francia fiú szerepéhez meggyőződé- a néző eltávolítása, kívülhelyezése a történeten - fontos volt, és ezt szolgálja a
sünk szerint az adja meg a dramaturgiai
kulcsot, hogy megjelenése szervesen il- francia fiú figurája is.
leszkedik azoknak az eseményeknek a sorába, amelyek a tábor széthullását jelzik: - Befejezésül a terveiről kérdeznénk.
a táborparancsnok
tart a' francia fiútól,
Gazdag Gyula:
szeretné lerázni, mert nem az, akire számított; nem gimnáziumi tanár, ettől az - Új fi1mem terve még nagyon embrionáalaktól semmi jót nem vár a kínos hely- lis állapotban van. A probléma, ami izzetben. Szükség volt egy - a közegtől gat: fia tal értelmiségiek cselekvési leheidegen - alterna tívára, és ezt csak ez a tőségei itt ·és most,
figura képviselhette; aki magyar is, meg
- És dokumentumfilmet
nem készít?
nem is,aki érti is a tábort, mert magyar
származású, baloldali diák, de mégsem
Gazdag Gyula:
érti, mert francia és fél lábbal Isztambul- Van egy elképzelésem,ez
is nagyon
ban van. Magárval hoz valamit a táborba,
amitől nem annyira másként, mint több- kezdeti állapotban. A dokumentumfilm
féle megvilágításban
tűnnek föl a tör- különben is legtöbbször magától adódik,
s szinte követelően vár megvalósításra,
téntek.
(Zs. 1.)

MÉRLEG

KUKORICÁNK

CíMERE

Gazdag

A sípoló macskakő

Gyula:

Valaki meglesett egy próbát, amelyen a
Huszonötödik Színház fiatal színészekből
és még fiatalabbarnatőrökhől
- gimnazistákból, egyetemistákból,
ifjúmunkásokból
- álló társulatával Jancsó Miklós a Fényes szelek új, színpadi változatának koreográfiáján dolgozott. Az együttes és a
rendező egyaránt szenvedett, és nemcsak
azért, mert közös munkájuk még a kezdeteknél tartott, és egyik felet sem segítette a színházi 'rutin. Hanem? "A legegyszerűbbet mondom - így a megfigyelő,
a próba háttérbe húzódott, néma tanúja,
akiről annyit azért árulj unk el, hogy húszhuszonkét évvel ezelőtt éppen feleannyi
idős volt, mint amennyi most. - Ezek a
gyerekek nem tudnak kezet fogni!" Mutatta is, mire gondol -ezt
én csak leírni
tudom. A próbán a népi kol1égistákat alakító fiatal színészek és színjátszók mintegy
kezet "érintettek" egymással, és szinte süketek voltak arra a figyelmeztetésre, hogy
a "fényes szelek" kora egyebek között ... - a széles, 'erős, nyílt kezetrázások kora volt. Olyan idő, amikor az egymás üdvözlésére
szolgáló kéz-gesztus viszszanyerte ősi, eredeti értelmét: "nincsen
nálam fegyver", "nem vagyok a te ellenséged", "legyünk szövetségesek".
Gazdag Gyula 'filmje, A sípoló macskakő
ekkor már készen várta a bemutatást.
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S ha Gazdag ott van a próbán a Huszonötödik Színház-ban, mit sem csodálkozik
Jancsó nehézségein. Hiszen még ő is hasonló nehézségekkel találkozott a maga
filmjének forgatásakor. Bár az ő amatőr
diákjainak magukat, önnön magatartásukat kellett eljátszani
és nem a "fényes
szelek" ifjúságának sorsát, akik számára
a "kik vagyunk?", "mit akarunk?" kérdés oly tiszta, egyértelmű
volt - az önismeretnek és az önerő tudatának hiánya
még ezt az önreprodukáló folyamatot is
megnéhezi tette,
De most már a filmről magáról.
Először, a tábor megalakulásának pillanatában, még közlik a nyári munkára érkezett pesti gimnázistákkal, hogy másnap,
"technikai okok miatt", nem kell dolgoznok. Amikor azonban az állami gazdaság
később sem tudja őket foglalkoztatni, a
további pot-programokat már úgy szervezik, illetve rögtönzik, hogy a munkára és
közösségformálásra szánt tábort eluralja a
semmittevés, a céltalanság és a bomlás
légköre. Mégpedig elsősorban azért, mert
a táborvezetés alapvető taktikai hibát követ el: az elhallgatás hibáját.
Gazdag Gyula első játékfilmje
a bevezető - a helysaínt.ji szituációt felvázoló és
a hangulati előkészítőül
szolgáló - jelenetek után ott forrósodik fel először, ahol

á diákok megtudják - mer t természet sen
nagyon hamar megtudják -, amit titkolni
próbáltak előttük. "Szóval az van, srácok,
hogya kukorica még n m hányta ki a címerét.!" Ezt az információt kapták - magánúton - az állami gazdaság egyik ifjúmunkásától.
"A kukorica mé g nem hányta ki a címerét?" A pesti fiúk, hosszúhajúak és rövidhaj úak, állnak, néznek. "Még nem" ezt 'rtik. "Kukorica" - ezt is értik. És a
"címer" meg a "kihány ta" szintén értelmes magyar szavak - bár ezekkel már
mintha valami ciki volna ...
Koritaktus-hiányuk tehát ké tszeres. Először is nem közlik velük azt az egyszerű
tényt, hogy egyelőre nincs, és hogy miért
nincs munka. Másodszor a majdani rnunkáról, annak lény géröl - a hibridkukorica-termelés egyik fő munkafázisáról is csak az gyikük tud va amit. "Ha nem
hányta ki a círnerét,
akkor nem tudjuk
megakadályozni, hogy beporozza magá t. .. "
magyarázza.
"Beporozza magát?" A
karna zfiúk f lharsanó röhög' se félr érthetetlenül jelzi, hogy nnek a szint 'n kettős, sőt többérlelmű kifejezé nek most valami -enyhén
szólva ,;kétértelmű'
tartalmat tulajdonítanak ...
De ne folytassuk ezt a mikro-elernzést.
Előfordulhat ugyanis, hogy valakinek úgy
tűnik: a csel lomény
fordul' pontja rnint
élet-tény
hamis. Márpedig
Gazdag
Gyula filmje úgy realista, hogy egy hamis 'let-tény felborítja egész drámaturgiáját és mondanivalóját.
Há t elképzelhető,
hogy amikor nem
is szervezési hibáról, nem emberi mulasztásról, t' vedésről van szó, hanem csupán arról: hűvös volt a nyár, és ezért
késik a kukorica fejlodése, virágzása akkor ezt épeszű ember elhallgassa a hamarosan "éretté" nyilvánítandó diákok kőzössége elől? S belehajszolja magát a hazudozás és az abból fakadó vezetési és nevelési hibák képtelen szövevényébe?
Szívesen bizonyítanám példák sorával,
mennyi hasonlóan oktalan, logikátlan elhallgatást értern már meg apró és világjelentőségű dolgokban egyaránt - amikor
a filmbélinél nem kevésbé volt képtelen-

ség felté t l zni, hogy a homokba dugott
fej, a b hunyt szem nemcsak a látványtól,
hanem a ténytől is mentesít. De maradjunk a filmnél. Gazdag Gyula ugyanis
igen jól motiválja a döntést az "információ-vissza tartásról" . A tá borparancsnok a
maga logikáján belül maradva viszonylag
"helyesen" döntött. Ha ob vallaná, hogy
bizonytalan, mikor lesz munka, akkor a
fiúk olyan erővel vetnék fel a hazamenet l kérdését, hogy aligha lehetne ellenállni
nekik. Márpedig ki hallott feloszlatott
nyári KISZ-építőtáborról?
Miért nem tudnak a Fényes szelek próbáján a "mai fiatalok" belevalóan kezetfogni? Azt szokták erre mondani, hol büszkén, hol szemrehányó hangsúllyal : Azért,
mert ők mindent készen kapnak! De hát
mit kapnak kész n? Egy adott életszínvonalat, bizonyos e zközöket a tanuláshoz,
az életre felkészül' shez valóban készen
kapnak (az úgyn vezett "hátrányos helyzetűek" kivételév l - és ezek sincsenek
keve en). De egyetlen gyárat, egy II n iskolai közössé get, s m pedig mindez k foglalatát: a társadalmat, a szociauzmust nem
kapják ké zen. Hiszen or zágunkban minden munkahely,
minden oktatási intézm 'ny, minden család, minden közösség és
az egész állam, az egész nemzet szűntelenül formálódik. Változik technikája éppenúgy, min,t z llemiscge. S fil zófiai értelemben soha nem is leh t "kész". Akkor hát?
Mi nem készen adj uk a fia taloknak, ami
körülveszi őket: az eszközöket, a körülmény- ket, az mbereket, hanem gyakran úgy
teszünk azt állítj uk, nuntha ez történne.
Ahol pedig ordítóan letagadhatatlan, hogy
valami nincsen ké z, ott a magunk feladatának, kiváltságának tartjuk az észrevételt, a döntést, az intézkedést.
Erről, emnek egy szélsőséges példájáról
s a szükségszerű következményekről
szól
Gazdag Gyula filmje. M lyben a táborparancsnok elképesztő logikával fej ti ki,
hogy a tábor így, tétl. nségben, eredeti
célja kudarcával
is a közösség-alakítá
hasznos iskolája lehet. .. És ebben az a
legelképesztőbb, hogya
tábor valóban a
a közössé g-alakítás, a tettr , ötletességre.
felelősségvállalásra nevelés remek iskolája
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lehetett volna, a "nevelési célt" talán még
jobban el lehetett volna érni így, hogy a
kuikorica nem hányta ki idejében címerét...
Ha ezt a táborparancsnok nem
akadályozza meg. Ha igenis feltárja a fiúknak, hogy mi az ábra, és nem felesleges
pót-cselekményekbe rángat ja őket, hanem
brain-stormingot rendez, hogy mit lehetne
tenni? Hiszen nincsen az országban olyan
állami gazdaság, ahol ha már ott az "ingyen" munkaerő - ne lenne mit csinálni
száz fürge fiatalembernek napi hat órán
át ...
Igy viszont az energia - bár jogosult,
mégis céltalan vagy deformálódott -lázongásokban tör ki, és a fiúk végül még azzal a fiatal tanárral sem tudnak szót érteni, aki pedig alig idősebb náluk, majdnem
mindenben velük ért egyet, és már-már
egészen felrúgja a szolídarítást idősebb
kollégáival.
Gazdag Gyula itt a legkegyetlenebb: az·
egyetnemértés ábrázolásában. Maga is alig
néhány évvel idősebb hősein él. Sikerült
hát közéjük ílleszkednie, és a forgatás so-

rán részben spontánul, rögtönözve is alakított jelenetekben szereplői valóban a maguk érzelmeit, véleményét adták. Csak a
kifejezések lettek volna még alpáribbak,
ha nincsen ott a kamera. Mindvégig világos azokban, hogy a szakadék nem a
fiatalok és az idősebbek, hanern a fiatalok
és az antidemokratikus táborvezetés között
húzódik.
Alig néhány hónappal ezelőtt, de még
mit sem tudva A sípoló macskakő-:ről, ~gy
meditáltam.
éppen a Filmkultúrában :
" ... rendkívül fontos fejlemény,
mégpedig nemcsak fiLmesztétikai szempontból
- annak az új, kritikus-groteszk valóságlátásnak a jelentkezése és újabbáni
kiteljesedése, aminek annyiszor emlegetett
kezdete a Hosszú jutásodra mindig számíthatunk volt. Kérdés .persze, hogy innen
hogyan vezet majd út a nyilván mindenki
által vágyott nagyfilmhez ? És ezt a hogyant nem annyira művészileg, esztétikailag értem, hanem inkább gyakorlatilag.
Keserű orvosság lakozik ugyanis ezekben
a filmekben, és a vígjátékok, "sza tírák"

eddigi hazai pályafutása rnintha azt jelezné, hogy az igazi éles, érdes vagy a
"kíméletlenül" groteszk hangvétel jobbára
csak marginális témák esetében kap zöld
utat."
Örömmel nevezem magamat rossz profétának - és nevezném még nagyon sokszor, ha ezt a filmet további hasonlók követnék. Mert bár Gazdag Gyula nem egészen a Hosszú futásodra ... és a Válogatás
stílusában forgatta első játékfilmjét, mégsem távolodott el azok groteszk-keserű és
igen éles hangvételétől, határozott társadalomkritikai attitüdjétől ; ami pedig a témát illeti, az korántsem marginális, sőt
egyike legégetőbb politikai problémáinknak.
_.A sípoló macskakő lényegi jellegzetessége, hogy kivétel nélkül minden szereptője amatőr. És ez nemcsak arra szolgál,
hogy az ismerős, a vászonról unos-untalan
fánk köszönö színészarcok ne zavarják a
hétköznapiság hangulatát, az "életből ellesve" illúzióját. Oldott mozgás, szokványoktól mentes "játékstílus" jellemzi a
'szereplőgárdát.
Különösen
a diákok rno.zognak otthonosan a kamera előtt, a tanárok közül pedig a táborparancsnok figurája egészen kiváló. A rendező tehát az
amatőrökből nem pót-színészeket csinált;
elsősorban saját emberi alkatukra épített,
és nem esetleges hasonulóképességükre,
utánozni tudás ukra. Minthogy pedig nem
vegyítette őket profi színészekkel, ami
óhatatlanul gátlásokat ébreszt az amatőrben, néhány zökkenőtől eltekintve valóban
sikerült a természete.sség hatását felkelteni.
Anélkül, hogy rnélyebben bonyolódnánk
li film körül újra és újra felcsapó "amatör, vagy hivatásos?" vitába, érdemes megjegyezni: az amatőrök ilyen szerepeltetését, arnire mostan Gazdag Gyula vállalkozott, még néhány évvel ezelőtt is sokkal
nehezebb lett volna megoldani. Újabban
ugyanis a tömegkommunikációs €szközök
mikrofonjai és kamerái előtti szeraplés
mind gyakoribbá, köznapibbá válik.
Andor Tamás operatőr segítségével Gazdag Gyula a filmtechnika alkalmazásában,
főként a fényképezésben is az eszközök

háttérbe szorítását, a hétköznapiság és az
ellesettség illúziójának felkeltését tűzte ki
célul. Annyira megszoktuk már a korszerű,
új optikák használatat, hogy rnost szinte
csodálkozva látjuk az ifjúsági tábort az
emberi szem látószögével és nagy mélységélességgel fényképezve ; úgy, mintha
a falu templomtornyából lesnénk le, s legfeljebb egy közönséges látcső thozná időnként közelebb az egyes arcokat vagy a sátorbelsőket.
Ez a film nem lesz mozisiker, Még a
legjobban érdekelt fiatalok szélesebb körében sem. Igazi hatását - mint annak idején a Nehéz emherek - várhatólag akkor
fej ti majd ki, amikor a televízió műsorára
tűzi. {Felmerül itt annak kérdése, hogy
helyes-e megköz€lítőleg vagy pontosan
ugyanannyi várakozást kényszeríteni a
filmszínházi és a ,tévébemutató között a
szórakoztató "mozira" és a kevésbé látványos-cselekrnényes, kasszasikert amúgy
sem ígérő, de a társadalmi cselekvés, a
direkt hasznosság szempontjából sokkal
fontosabb ·fimekre? A sípoló macskakő és

hasonló művek esel 'ben a mozi-prerni rt
már egy-két hónapon belül követnie kellene a televíziós vetítésnek.
Annál is inkább, mert e filmeknek van egy olyan aktuális rétege, olyan izgalmassága.
ami óhatatlanul romlandó bb a cse ekménybeli, az
erotikus vagy akár az intellektuális
izgalmasságnál. Ami nem "hibájuk",
hanem
lényegí
jellegzetességük.)
Van-e vitarn a filmmel? Ha van, az elsősorban dramaturgiai.
éh ol lvarratlan
maradtak a szálak, é ez akkor is baj, ha
"megszerkesztetlensége'
csak látszólagos,
a szokványo
cselelemé nyessé g, filmépítés
tudatosan v lLetett el. Például: egy utalás
szerin t a tábort már lakták. olt már gy
előző turnu
is dolgozott, illelve ... azok
mit

t's

c inál tak?

számomra a film tökélelesen véget
értaz .éjszakai számolás" jelenelével. Mely
különben
olyan drámai csúcspont,
ami
nemcsak ebben a műben, hanem az egész
"irányzatban",
Kovács András, Gábor Pál,
Bacsó Péter é mások többé vagy kevésbé
has nló, Illetve rok n munkáinak vonulatában is talán a legnagyobb telitalálat. Művészi vagy más megfontolás
diktálta-e
Gazdag Gyulának, hogy e különös, csökött "lázadás" után - dramaturgiai
fel-

oldásul, f szültségredukálóul?
- még kövesse, hogyan kíséri ki az állomásra a három hazaküldött gyereke
a fiatal tanár?
Ha bármiért
szük ég volt is erre a kiegészítésre,
függelékre.
időben-meterben
föltétlenül kurtább maradhatott
volna.
Gazdag Gyulának remek érzéke van ahhoz, hogyatriviálist
ne bántóan, mégis
élesen idézze : ihogy megtalálja azt a grete zke , ami nem fonák modell a valóságról, hanem a dolgok önnön I náksága; humora olyk r abszurd, a szürrealista
humort súrólja. Valóságlátása.
érett céltudatossága és fiatalos kíméletlen
ége, míto zromboló kedve igen sokat ígér, és messzem öen magyarázza, miért kapott sokkal
fialalabban önálló nagyfilmre lehetöséget,
rnint ahogy ez ma szokás s. Bárha
zt.a
korai és sikeres indítást jó folytatás köveLhetné.
Lázár Istv6n

ASIpOLO
MACSKAKO, 1972
R. Gazdag Gyu.a ; I: Györffy Miklós és Gazdag
Gy.; O: Andor Tamá ; Sz: Mész András, Bozsogt Jáno,
Györe Balázs, Gergely Gábor

A TÉNYEK ÚTVE,SZTÓJÉBEN
A Balázs Béla Stúdió új filmjei
Az elmúlt években bizonyos társadalmi látszatcselekvések
meohanizmusát
követte
nyomon, és érte tetten a Balázs Béla Stúdió
filmjainek többsége. Bemutatták.
hogyan
bokszolják az árnyékot emberekben, intézményekben, szervezetekben,
miközben azt
hiszik, kiválóan cselekszenek, ragyogó eszméket sajátitottak
el, üdvözítő életet élnek. A Boldogság, a Hosszú [utásodra mindig számíthatunk, a Válogatás, a Krokodil,
a Nászutak hatása döbbent nevetés vagy
szomorú
ráism rés. Ezeknek a filmeknek
a titka nemcsak az, hogy felfedezték
a
lá tszat mögötti valóságot, hogy 'eg: szséges viszonyok körében kóros gÓ20k burjánzására lelte k, hanem az is, ahogyan
megtalálták és kifejezték.
Nyomon követtek
egy-egy
eseményt
(Hosszú futásodra nún dig számíthatunk),
folyamatot (Boldogság, Válogatás, Krokodü), jelenséget
(Nászutak), rnikropontos-

sággal rögzítették minden mozzanatát,
a
beavatatlan
kívülálló naiv szernlélődésével. Minden fajta retusálástól
óvakodtak.
Személytelenné
tették kamerájukat.
Az
azonosulást, de az 'ellenségeskedést
is elkerülték. A következtetést
rábízták a közönségre. Ezzel a módszerrel
egyszerre
jellemezték a kiválasztott események, folyamatok, jelenségek tulajdonságainak
látszatát s a mögöttük rejtőző összefüggése-

ket. Amikor a rendezők felismer ték, hogyan válik el a látszat a valóságtól, amint
az álarc alól előbukkant az igazi, a kendőzetlen - de hiába, mert senki sem hajlandó észrevenni -, ironizálni támadt kedvük.
A fiatal filmesek tudják, kik, hogyan, hol
tévesztik meg a világot, vagy ha n m,
akkor megtanulták,
mert programszerűen
készültek a társadalom
feltérképezésére.
Megszületett
a "szocio-film",
amelyhez
szerencsésen
társult az ironikus felhang.
Az eredmény sikereket hozott, a rnódszer bevált. A Stúdió legujabb hat filmje
közül is né.gy ,,·szocio-úlm". Az egyik ironikus, címe:

Határvita
Szalkai Sándor rendezőnek tudomására jutott, hogy két község, Máza és Szászvár
teljesen
összeépült. van közös utcájuk,
amelynek egyik oldala Mázához, így Tolna megyéhez, másik oldala Szászvárhoz,
tehát Baranyához tartozik. Felkeltette érdeklődését a groteszk szituáció, amelyhez
hasonlót már felfedezett egyszer, és feldolgozott Krokodil című filmjében. Könynyedén elképzelhette,
hogy eza szerenesetlenül meghúzott határ problémák forrása. Feltevése a helyszínen igazolódott:
a két falu elodázhatatlan
egyesülését
a
köztük húzódó megyehatár
meghiúsítja,
21

mert nem tudják eldönteni, hogy az egye- nem hagyta kinevetní, inkább kényszerísült nagyközség melyik megyéhez tartoz- tette a nézőket, hogy komolyan gondolkozzék. A rendező számítása bevált, mert a zanak el. A riportalanv izmos, arányos
lokálsovinizmus tartja bástyáit, a mázaí
alkatú fiatalember, aki egy üzem takarítóvezetők makacsul és oktalanul Tolnához, brigádjában dolgozik, mert bár kitűnően
a szászváriak Baranyához ragaszkodnak. érettségizett, nem akart tovább tanulni. A
Szalkai összeütközteti a két ellentábor vé- legkiegyensúlyozottabb lelki és testi harleményeit - megkérdezi a két község ve- móniában szeretne élni önmagával és körzetőit, egy ankét résztvevőit, megszólít ja nyezetével. Spinóza etikáját, Goethe eszaz utcán a járókelőket, végül a határon.
méit tanulmányozza; filozófiájuk szerint
a szabadban felállított fehér asztal mellé építette fel magában erkölcsrendszerét.
ülteti a két falu előljáróit - vitatkoztat ja Dobai mindezt elmondja 'a film elején, és
őket. Kiderül, hogy vezetők és vezetettek
hozzáteszi Marxot idézve: az ember
egyformán szűklátókörűek, tájékozatlanok,
ki teljesedése nem képzelhető el a társavádaskodók, kisszerűek, makacsok, és azt dalmon kívül. Igy elárulja azonnal, hogy
hiszik magukról, csakis körülöttük forog- ez a fiatalember elszakadt az emberektől,
ha t a világ. .A íközőnség hálásan derül kivül rekedt a társadalmon. Miután elmanemcsak az értelmetlen és- logikátlan ér- gyaráztaa film lényeget; elkezdődik a film,
veken, hanem főleg azon, hogya szeren- amely az előzőekben elmondottak ílluszcsétlen mázaiak és szászváriak nem veszik trációja. A fiatalember sokat mozog, torészre korlátaikat.
názik, súlyzózik a resti harmónia érdeA hamis köznapi tudat korlátaiért azon- . kében. Kiadósan táplálkozik - szintén a
ban mindig valaki, valakik felelősek. testi harmónia kedvéért. Később felolvas
Ám a rendező nem ezeket a "valakiket" ke- Spinózától, Goethétől és harmadik példareste - mint a Krokodil-ban -, nem azo- képétől, Pirantdel1ótó1(l), bizonyítva, hogy
kat, akik rnegyehatárral választottak szét amit csinál, az Ő szellemükben teszi. Az
egy települést, akik évtizedek óta enged- erőtlen - verbális - ábrázolás ellenére
ték, hogy ez az, állapot fennmaradjon; akik kiderűl, mennyíre - és mennyien - félmegengedik, hogy Mázán jobb legyen a reértik és félreértették eddig a filozófiai
kenyér, mint Szászváron; akik elhintik, rendszerekben foglaltakat. Amikor a fiavall,
hogy Tolna jobb, mint Baranya, hogy talember morális értékrendszeréről
"jobb a magyar, mint a rác". Öket nem a szerelem Ihumánumáról, hirtelen furcsa
zokogás rázza meg. Elkeseredik a világ 'elnevethettük ki.
A Krokodil-ban Szalkai az ügyintézés lentmondásosságán, az emberi hűtlenségen, bizonyítva, hogy minden más emberi
kisszerű és egyoen nagyképű folyamatáról, a csip-csup esetek társadalmi szerveket, problémánál, társadalmi kérdésnél jobban
izgatja ez, de bizonyítva egyúttal, hogy
intézményeket megmozgató hadmozdulaa látszat ellenére az idegrendszere labilis.
tairól tudósít ironikusan. A Határvitá-ban
Nem is lehet más, hiszen elmúlt korok
- hál' ez a téma is kínálta ezt a lehetőséget - egy hibás döntéssorozatnak csu- eszméi szerin t <élni egyenlő a társadalmi
pán a következményeit ismerhetjük meg, kirekesztettséggel. .A film ezt sugallja. De
azt is felületesen. A film arra is bizonyí- nem győz meg róla, mert hősét - hogy
ték, hogy nem lehet futószalagon gyártani folyamatos vallomását semmi se zavarja,
tehát a film kedvéért eleve kiemeli
az ironikus "szocio-filmet" sem.
Elképzelhető, hogy az irónia elkerülése környezetéből. Ilyenformán a fiLm is torzó
lehetett egyik célja Dobai Péternek, mi- maradt.
Dobray György filmje a
közben az
Archaikus torzó
círnű filmjét forgatta. Megtisztelte
riportalanyát - kitűnő témáját -,
22

levél
azzal
hogy

a kongresszushoz

bemutatja, amint a KISZ kongresszusára
készül egy nagyüzemi ifjúsági szervezet

küldöttválasztó gyűlése. Szép, rendben folyik minden. ahogy 'az szokásos, s amikor
a felszólalók valamilyen konkrétabb témáról beszélnek, ugyanerről közbevágott vitát látunk. A viták érdeikesebbek a felszólalásoknál, csak az a bajuk, hogy semmilven eredményre sem vezetnek. A rendező csupán benyomásait rögzítette. s nem
kutatta az okokat, mért énoen ilyen. s
nem másmilyen benyomásokat szerzett a
KISZ-életről. Dobray programfilmet csinált a kongresszusra, s talán ezért inkább
beszámoló. s nem elemző. oknyomozó film
készült. Ebből csak a vállalat vezérizazgatóiának és a kerületi KISZ kéoviselőiének felszólalása adott ízelítőt, ebben a két
rövid képsorban sikerült bemutatni a formasázok mözé bújó felelősök könnyű dolgát. Láthatóan azonban nem ez volt a
oél. hanem a kongresszushoz címzett udvarias é" tisztelettudó - bár figyelmeztető - levél "megírása".
Persze elemezni csak alapos ismeretek
birtokában lehet. Ezt bizonyítja Szornjas
György filmje is - az olajbányászokról
készített életkép, az

Algyö 228
amely egy napba sűríti a 228-as számú
bányász ainak munkáját, A rendező szándéka szerint a képeknek ki kellene
fejezniök ennek a rendkívül nehéz fizikai
munkának a természetét, miközben az olajmunkások bizonyos kérdésekre válaszolnak. A képsorok nem nyúitanak többet a
híradóriportok szokásos felvételeínél, a
kérdések többsége felesleges, nem idevaló
- például: miért szép ez a munka? -,
lényeges dolgokat nem válaszolhatnak rájuk. Végül is egyetlen problémára koncentrált a rendező, a bányászok kevés keresetére, de illetékesektől nem tudott érdemleges válaszoka t szerezni. Nem sikerült fel1edeznie az olajbányászok világát,
hiába tette ezt meg előtte Mocsár Gábor
a Magyarország
felfedezése-sorozatban
megjelent Égő arany című kötetében, 330
oldalon. Nem válna hátrányára a "szociofilm" híveinek, ha a társműfaj alkotóinak,
a szociográfusoknak a tapasztalatait felhasználnák.

olajkút

Mert a négy új "szocio-film" alapján
megállapítható, hogya
társadalmi problémák iránt érdeklődő és elkötelezett fiatal
filmesek - a már bevált kívülálló-szemlélődő módszeren kívül - hiába próbálnak
másfajta szándékkal és látásmóddal közeliteni témájukhoz, kellő ismeret és tájékozott:ság híján a tények útvesztőiben eltévednek.
A Stúdió filmjei közül kettő más filmműfajt k€pv1sel.

A harmadik
Bódy Gábor filmje az elején azt ígérte rníközben egyetemista színjátszók a Faust
előadására készülnek -, hogy a szépség
és a tudás fogalmainak köznapi tükrözödéséből következtetéseket vonhatunk le ennek a két fontos értéknek a szerepéről az
'egyén életében. A film a végsőkig elvont,
absztrakt beszélgetésekre emlékeztet, a
beavatatlan kívülálló a szavakat még érti,
de a mondatokat már nem. Bódy nem törekedett arra, hogy másokat is beavasson
filmje titkaiba. Vagy ha mégis, ez nem
sikerűlt, mert még nem ura a film kifejező eszközeinek. Energiáját felemésztette
a rninden áron való eredetiségre, utánozhatatlanságra törekvés. Vagy kísérletről
lenne szó? Mi célból, rnire ?
Maár Gyula filmje

A

prés

nem kísérlet, hanem önbizalommal teli
fellépés, a Tilmkészítés minden rutinosan
elsajátított eszközével. A prés jelkép, természetesen az erőszak jelképe. Képlet,
amelyet a rendező felállított, s amelyhez
leve z,etést szerkesztett utólag, hogy igazolja képletének helyességet. Ehhez ki kellett küszöbölnie rninden zavaró körülményt, mert a bizonyítást csak steril laboratóriumban vége zhett e el.
Valahol Magyarországon, valamikor a
fehér kurzus idején, egy mindentől hermetikusan elzárt, .kaszárnyaszerű épületben fiatal terroristákat képeznek ki. Kiprésélik maradék emberi tulajdonságaikat is. Például szerétnék kiverni belőlük a fájdalomérzést - a félelem egyik
összetevőjét -, nehogy emiatt árulóvá le21

gyenek. A terrorakcióra kiszemelt fia tal záló szöveg csak absztrakt képzeteket kelt.
terrorlegényt már-már agyonverik, még- Nem magyarázza meg, vajon miért "szasem árulja el a jelszót, tehát alkalmas. kadt le" a terrorlegény míndentől és önAz erőszak természetrajzát több hatásos magától, s hamisan magyarázza a gyilkos
motívumrnal jellemzi Maár Gyula: a pá- lélektanát. Arra következtethetnénk, hogy
linkásüvegek állandó jelenléte, a szexuális megundorodott. De a pszichologizáló szöszabadosság és aberráció, a terroristáka t veg kizökkent ebből a természetes gonkiképzők már-már természetfeletti
hatal- dolatmenetből, és nem nyújt helyette megma, a sivár, rideg kaszárnya és kísérteties
fogható következtetést.
udvara - az emberi kapcsolatok csak veMaár képlete talán ez lenne: a terrorra
getatív sziritre szorítása. A véresre verés- nevelt ember maga is áldozat, kiszolgáltasel kipróbált terrorlegény azonban "lesza- tott; áldoza t voltának tuda tá t ki kell belőle
kadt" - így mondja - az életről, nem verni - vagy önmagának kell kiirtania -,
hajlandó többé engedelmeskedni. Hiába tehát individuurnát kioperálni. A képletet
beszél a lelkére a film gyilkos hősnője, azonban nem igazolta a film. Belefeledhiába fenyegeti halállal. Hiába a végte- kezett az erőszak, a kegyetlenkedesek dilenül hosszú monológok GS a szaggatott vatos s már-már rnítoszteremtő ábrázolápárbeszédek,
amelyek borongós intellek- sába, amely másoknak sikereket hozott.
tualitása unalmas és banális. Ez a túlzott A terror .hamis mítoszát közvetíti a film,
- és sajnos üres - verbalitás nem har- mert külsődlegesen
ismétli az erő.szakról
monizál az erőszak természetrajzát jel-' másu tt képekbe foglalt általánosságoka t.
lernző többi motívummal. Igaz, hogy minPedig az elmúlt
évek "Ba,lázs Bélás"
derrfajta terrorban résztvevők igyekeztek filmjeinek legnagyobb erénye éppen a
megideologízálni cselekedeteiket, de ebben konkrét elemzés volt.
:l filmben a túlságosan
elvontan moraliBerkovits György

PÁLYAVÁLTÁSOK
Wajda:

ÉS KITÉRÖK

Nyírfaliget

után ellenfénye kellett hozzá, hogy megRemekművek
természetes
tulajdonsága,
hogy visszafelé is, előre is rnódosítják mes- világosedjék : micsoda döbbenetes átalakuterük egyéb munkáinak hatását. Ha elfo- lás zajlott az árnyék borította rnűvek egygadjuk, hogy egy rnűvész útja legjobban másra következő sorában. Miközben rnél8. csúcsokra figyelve
ítélhető meg, akkor tatói és kritikusai - legalábbis nálunk azt mondhatjuk, hogy ezek az összefoglaló, képtelenek voltak kiszakadni klasszikus
korszakos alkotások visszafelé tisztázó alkotása bűvköréből, Wajda szinte mindfénnyel is világíthatnak : segíthetnek meg- egyik filmjével fokról fokra távolodott tőérteni a formán innen rekedt korábbi le, hogy aztán önmagát sem kímélő követszándékok, törekvések irányát. Előre, az kezetességgel jusson el a végső pontig, ahol
új kísérletekre azonban mindenképp csak egy megváltozott világrkrépbirtokában újra
árnyékukat vetik, s nem is azért, mert szembenézett azokkal a kérdésekkel is,
esztétikai minőségük túl szigorú mércéül amelyeknek egyszer már formát adott. Enszolgál (a véleményalkotás mindig felté- nek az átalakulásnak a tényével, a Tájkép
telez ilyen magas bemérési pontokat), ha- csata után fundamentális jelentőségével,
nem főleg azért, mert a nyomukban tá- azt hisz m, nem készültünk el egészen;
madt művekhez rögtön kész szemléleti sé- de túl ezen az elégedetlenségeri: az újabb
mát kínálnak. Az értelmező szándék ugyan- remekművet alig néhány hónappal követő
is szükségszerüen a kiemelkedő opus fe- Nyírfaliget elemzése előtt már csak azért
lől közelít, ennek világképét sejti a későb- is tanácsos erről apályafordulatról
részbiek mögött, ahol pedig nem ezt találja, letesen írni, mert úgy látszik - bár megott disszonanciára, önellentétre gyanak- lehet: csupán a kényszerű szemléleti sészik, s így lehet, hogy épp az átalakulás, mán keresztül -, hogy a lengyel rendező
a változás értelmes rendbe szerveződő legújabb munkája alapelveit és végső tamozzanatait hagyja figyelmen kívül, vagy nulságait tekintve, még szeros kapcsolatítéli el.
ban van evvel a változással.
A Hamu és gyémánt s a Tájkép csata
Andrzej Wajda művészetét hosszú időn,
több mint egy évtizeden át a pálya korai után - Wajda művészetének oekét ikerszakaszában készült remeklés, a Hamu és csillaga - közt nemcsak általános gondolati szinten vannak egyezések. Azan kígyémánt monumentális árnyéka terítette
be. Egy újabb film-óriás, a Tájkép csata vül, hogy történetük időpont ja lényegileg
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azonos (mindkettő a béke első napjaiban
játszódik), számos kisebb-nagyobb konkrét
részletük is összerímel. Kezdve ott, hogy
mindkét főhőst egy odaadó, heves, nagy
szerelem váltja meg a halál közelében rájuk fagyott közönyből, folytatva a polonéz-jelenet s a görögtüzes grünwald! élőkép egymásra utalásával, végezve az apróbb momentumoknál az a fél-állati
hang például, amelyik a kitörő sírás előtt
a lány csupasz holttesténél kuoorgó Tadeusz száját elhagyja, talán csak egyvalamihez, a szeméttelepen fetrengő Maciek
iszonyú nyöszörgéséhez hasonlítható -, a
párhuzamok minden szinten felmutathatók. A tovább is sorolható egyezések azonban szinte csak még jobban kiemelik a
két film alapos különbségét.az összerímelő
részletek más-más kompozícióba épülnek
be. A Hamu és gyémánt töretlen ívű, áttetsző szerkezetű alkotás; az első kép sorokban felcsattanó géppísztoly-sorozattól
a
főhős életét kioltó lövésekig mindent az
evidencia szorító ereje, a "máskép.p nem
történhetett" bizonyossága fog össze, bűn
és bűnhődés rendje a görög tragédiákban
sem tisztább. Vele összehasonlítva a Tá.jkép csata után szerkezete mintha semmilyen elvet nem követne; epizódok lazán
felfűzött sora az egész, szer-eplők j.elennek meg, majd tűnnek el benne látszólag
indokolatlanul, s ha Maclek véletlen halálában az erkölcsi igazságszolgáltatás törvényét éreztük, akkor itt a lány lelövését
mindenképpen otromba, borzalmas véletlennek kell tartanunk. Ennek ellenére a
film hatása - bár nehezebben érvényesül
- mégis éppoly egységes, mínt az első
remeklésé: a darabos szerkezetben nyoma
sincs henye, bántó esetlegességnek.
A két szembeötlően eltérő kompozíció
szervesen következik abból, hogy másfajta
törvények határozzák meg a béke első
napját ünneplő lengyel kisváros életét, és
megint másfajták kormányozzák az amerikai övezetben felszabadított láger lakóit,
akik egy SS kaszárnyából átalakított ideiglenes szálláson várják, hogy jövőjük
gondja lepusztuljon róluk. A Hamu és
gyémánt
konfliktusaiban
a megharcolt
harcok morálja uralkodik: a hősök, de
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még a régi rend beltenyészetének jelentéktelenebb figurái is, választották vagy
a történet pillanatában választhatják sorsukat. Bár a rendező néhány félreérthetetlen motívumrnal jelzi, hogya szerenlők
milyen feltételek és határok között döntenek magukról, ez mégsem jelent viszonylazosságot, semmit sem von le a párttitkár
emlékezetes alakjában mecfogalmazódó váIasztás abszolút értékéből. Az ő emberi
méltósázot
politikai okossázgal ötvöző
alakja olyan teljes igazság a filmben, ameIyíkhez, a többiek hiteles rész-igazságai
pontosan hozzámérhetők. Az erkölcsi ítélkezésnek ebből a szilárd biztonságából
ered az éles körvonalú sorsok világos elrendezése, s ugyaninnen a műnek a nagy,
klasszikus korszakokra emlékeztető kerek
zártsága. A Tájkép csata után világában
viszont a választások nemcsak kívülről,
de belülről is sokszorosan korlátozottak;
a tudatos cselekvésekben mánduntalan átütnek a 'korábbi kiszolgáltatottság
reflexekbe ivódott görcsei. Azt a borzalmat,
ami a lágerekben történt, Wajda nem elsősorban a fizikai szenvedések fölelevenítésével érzékelteti bár Tadeusz Borowski félelmetes, dosztojevszkiji őszintesézü novellái, amelynek egyikéből a film
készült, erre' is lehetőséget adnának hanem avval, hogy megmutatja: a koncentrációs tábor a túlélőket sem 'engedi
szabadulni. Juhász Mária a novellákat s
él.
filmet egybevető esszéjében (Kortárs
1971. évi 9. sz.) jogosan írta, hogy az ideiglenes szálláson összezsúfolódott emberek
még mindig "kényszerhelyzet" foglyai, a
lefokozott létezés, a szörnyű tkonfliktusokkal terhes láger-múlt
uralkodik rajtuk.
Pedig nekik, akik évek hosszú során át
a naponkénti halál esélyei között, a felügyelők jó vagy rossz indulatától függve,
a fizikai lét puszta fönntartásához sem
mindig elég fejadag változásaira figyelve
éltek, most, az önálló cselekvés világába
visszajutva jövőjük legnagyobb kérdéseivel kellene számot vetniük. Igy azonban
érthető, ha a váratlanul visszakapott élet
kapujában legtöbbjük első reakciója a
megkapaszkodás, a. biztonságkeresés - s
a manipulál ó hatalmak nagyon is tudato-

san építenek erre. A régi Lengyelország
visszaállításéra
törekvő katonai szervezkedés itt nemcsak a láger előtti múltból
ismerős jelszavak vonzerejének köszöntheti
nagyszámú hívét, hanem annak is, hogy
határozott programot, szilárd életkereteket
'kínált gyoTsan a bizonytalanul tengő-lengő várakozóknak. Ezt a tömcaes sodródást,
a "kényszerhelyzet" újabb .Jcényszerhelyzetet" fiadzó eredményét Wajda nem téveszti össze a régi rend tudatos képviseIetével : a Hamu és Gyémánt nevezetes
polonéz-jelenetében van némi emelkedettség, s ez jól megfér az egész mű szigorával, hisz a táncolők valami olyasmi től
vesznek búcsút örökre a kíméletlen reggeli fényben, ami valóban a sajátjuk volt;
- ehhez képest a grünwaidí élőkép s az
utána következő verekedés kutyakomédia,
ám a groteszk ...•
keserű fintorban ugyanakkor letagadhatatlan a megilletődött szánalom a félrevezetettek.
a kétszer is fel áldozottak iránt. S ahogy az egyik oldalról
eltűnt az emelkedettség, úgy a másikról
is hiányzik a tel'j s értékű választás pátosza; a múlt diktátumán
ön erej ükből felülemelkedni akaró alakok igazságai következetes végletességükkel nem támogatják, inkább korlátozzák egymást. A lágerbeli élmények kín-köteleibe csomósodott,
a körülötte pöffeszkedő hamis biztonságot
megvető Tadeuszt először Nyína, a zsidó
lány (akinek a végleg otthagyott Lengyelország gettóiban talán még többet kellett átélnie, mint a fiúnak) ébreszti rá az újrakezdés lehetőségére. Ez a szerelern a minden mindegy jövőtlensége helyett valódi,
elérhető célt állít Tadeusz elé: tudatos kivonulást a múlt szín tereiről, az egyes ember regenerálódását a javíthatatlan egész,
a befolyásolhatatlan,
ellenséges történelem helyett. Wajda a képi komponálás
mestereként érzékelteti a lány elszánt döntésének emberi igazságát; a megismerkedés, majd a további találkozások - a harcokat idéző fedezet-árkok átláthatatlan labírintusában,
a tankokat fedő ponyvák
szélben csattogó szárnyai alatt zilált
körülményeiben az érveket, a beteljesülést
hozó országúton
túli világ békéjében
(amelybe azért nyugtalanító
motívumok
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is szővődnek) pedig a program távlatát.
Alig fogalmazódik meg azonban Tadeusz
előtt 'ez a lehetséges választás, rögtön egy
másik keresztezi: a hazazfelé tartó kommunista barát hívása, ami pedig gyökeres
ellentéte az előbb-nek, hisz a történelem
átalakításának igénye van mögötte. Kettejük vitájáig úgy látszik, hogya
filmben
ez a kommunista az egyetlen,akinek
igazán sikerült felülkerekednie a "kényszerhelyzeten" ; szilárd meggyőződése
saját
sorssá alakíthatta még a szörnyű lágermúltat is, a tetteiből elővilágló bátorság
(ahogy például kimenti a német nőt a
hisztérikus tömeg fenyegető gyűrű iéből)
egy céljait tudó ember tartását sejteti. Annál meglepőbb teljes értetlensége Tadeusz
habozása láttán, amire csak egyetlen magyarázata Vian, hogy "egy szoknya" elcsavarta barátja fejét; bele sem próbál gondolni a lány döntésének indokaiba, tulajdonképp
szóba sem áll vele. Vitájuk befejeztével az együttérzés rnellett aggodalommal is nézhetűnk alsónadrágban
távozó öntudatos alakja után: vajon ez a
más megoldást elvben sem ismerő akarat
nem fog-e elfeledkezni az egész átalakítása közben a célról, az egyes ember regenerálódásáról ? Tadeusz habozása csak a
tö"ténet jelenidejének
tényét rögzíti, hogy
itt és most nincs teljes értékű emberi megoldás a két egymást keresztező igazságra.
Kétségbeesett magyarázkedása
egyrészt a
szerelemről. másrészt az anyanyelvi közösség éltető erejéről, sem a barátját sem
Nyinát nem győzi meg; joggal érzik: az
ő választásuk következtesebb. végiggondoltabb ennél. Ilyen körülmények közt a
lány értelmetlen, véletlen halálának csak
sivár tanulsága van "Európa országútjain" ez a döntés sem veszélytelen vállalkozás, a "k' nyszerhelyzetekre"
szabdalt
s így valóban ellenséges történelem utánalőhet a tétova szabadulónak. Harmadik lehetőségként a pap kínálta vallás reménytelen reménye marad; ám éppen a végső
érv, a lány holtan is eleven meztelensége
döbbenti rá Tadeuszt arra, hogy a transzcendenci-a árnyékvilága milyen üres a létezés valóságálhoz képest. A film befejezése nem oldja föl, .nem békíti meg ezeket

az ellentéteket;
a Lengyelországba
viszsza térő Tadeuszori
mandhárom
végletes
igazság osztozik. Mert a főhős számára
ahhoz, hogya
történtek
után újra kezdje
az életet, nyilvánvalóan
a hithez hasonló,
reményen
túli remény
szükséges;
mikor
a hazatéressel
a történelmi
cselekvés esélyét is választja, ebben a barát példájának
feltétlenül
szerepe van, de a magánynak
az a hideg aurája, amely alakját az utolsó
jelenetben körülveszi, nem enged kétséget
afelől döntése
csak töredék-győzelem

a múlton.
Ilyen megmerevedett
konfláktusok a korai Wajda-művekből
teljesen hiányoznak,
s talán a Húszévesek szerelme lengyel' ep izódjától
lehetne
folyamatosan
számolni
azokat
az alkotásokat,
amelyekben
mind többször
föllelhetők.
Részletes,
filmről filmre való elemzésük már alapos
pályaképet
igényelne.
ezért itt csak egy
problémájuka t említeném : megformálásukban a rendező sehol sem olyan következetes, mint a Tájkép csata után világának képbe fogalmazásánál.
Pontosan meghatározott helyzet rninden belső változásra
kiterjedő elemzése - ha így jelölöm a második remeklésnek
az elsőtől eltérő fogalmazásmódját
akkor
ezt a kíméletlen
analízist az említett epizódban, már a műfaj ból következően
is, a jelzés helyettesíti,
az első látásra
rettenetesen
félreérthető
Légió-ban a filmre költött epikus rétegek
homályosít ják el, a Minden eladó nagyigényű számvetésében
pedig a könnyű elérzékenyülés
hiúsítja meg. Egyedül a nálunk mostohán 'fogadott Légyfogó az, amelyik. - bár sok kérdésben külőnbőzik ettől
a vonulattót - rnűvészi módszerét
tekintve, mégis a legközvetlenebb
előzménye
a
Tájkép csata után megoldásainak.
A legutóbbi alkotás, a remekmű testvérközelségével vert NyírJaliget hasonlóképp
egyetlen .helyzet alapos analizise.
Wajda
itt már a megtalált és sajátjává lelkesített
módszer biztoskezű mestere ;az első képsorokban magától értetődő természetességgel jelöli ki az ábrázolt világ határait,
s
az utána következőkben
szinte csak a reakciók lehetséges változatainak
minél teljesebb
föltárására
törekszik.
. Erdészház

Lengyelország

egy féLreesŐ, idillikusari
szép vidékén
a század 'első negyedében
- ez a külső keret, s a belső: a két főszereplő - két fivér - életében
a halál
mindent felfokozó jelenléte. A fiatalabbiknak, aki Davosból. az előkelő tudőszanatóriumok,
a gazdag betegek
irigyelt,
de
őt igazán soha be nem fogadó világából
érkezett, saját közeli végével kell szembenéznie, avval .a könyörtelen
ténnyel kell
emberi viszonyba
jutnia,
hogy csak hónapjai vannak hátra. Az idősebbikre
nem
a testi, hanem a szellemi megsemmisülés,
az ön mésztő téboly sötétsége
ásít: felesége halála s az ehhez kapcsolódó
a
a filmben alig indokolt - hisztérikus
bűntudat kietlen,aszketikus
farkasmagánnyá
fokozta egyébként is befelé forduló életét.
Mindezt már a kezdő jelenetek,
az első
hosszabb
dialógusok
elárulják,
s nagyon
hamar kiderül
az is, hogy a két halálba
meredő
testvér
nem sokat tud segíteni
egymáson.
Néhány bizonytalan
vallomáskísérlet
után felhagynak
a közeledéssel ;
úgy érzik: elég okuk van rá, hogy csak
saját magukkal törődjenek,
s ne fogadják el
a másik jelentette
korlátozást.
Végletes,
föl nem oldódó ellentétük,
a fiatalabb kétségbeesetten
is egészséges
élvezetkeresésének s a túlélő idősebb roppant
erővel
viszafogott,
mégis minduntalan
kitörő fekete indula tainak összecsapása akár iskolapéldája lehetne a rendező tárgyalt pályaszakaszára
j-ellemző, megmerevedett
konfliktusok típusának:
a halállal szembesítve
mindkét magatartás
.fokról fokra több Iesz
önmagánál,egy
élet summázatává,
morális tanulsággá
változik.
Wajda megint
rendkívül
finom jelzésekkel érzékelteti
az egymást keresztező,
ám egymás nélkül nem teljes igazságok
korlátozott.ságát.
A különbség
a két testvér között kezdebben vitathatatlan:
a fiatalabb
toronymagasan
áll bátyja
fölött.
Tudatos búcsúja az élettől, ahogy a rettegés, amellet
verő magábaszállás
helyett
az elérhető
örömöket,
a természet
vigaszát, a játékot, a majdnem szerelembe lobbanó érzékiséget
választja,
ahogy újra és
újra 'er,őt vesz csüggedésén,
ahogy meghúzódik .a zene menedékében,
mind egy-
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fajta tartalmas ellenállásról tanúskodik,
amit nem kezdett ki a halálfélelem. Vele
szemben a másik játék- és zenegyűlölő
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mogorvasága, könnyen kicsapó gyűlölködése, megaláz ó érzékisége csak visszatetszést kelt. A film 'pat'ása azonban végül

mégsem ilyen egyértelmű: azok az apró, chski alakja a Wajda-filmekben mindig is
először alig nyugtalanító mozzanatok, ame- hordozott ilyen természetes, elpusztíthalyek a tüdőbajos' fiú viselkedésében a tatlan vitalitást.
megérkezés pillanatától fogva föllelhetök
A hasonló szerkezeti, formálási elvek
voltak, sorsának befejeztével összefüggés- ellenére a Nyírfaliget mégis egészen más
be rendeződnek, s megkérdöjelezik az idő- szinten van a lengyel rendező rnűvészetésebb testvér alakjának határozott negatí- ben, mint a Tájkép csata után. A két fivumát is. Olgierd Lukaszewiez - ő ala- vér konfliktusát ugyanis nem a történekítja az idegenből hazatért fiatalembert lem szorításában létrejött "ikiényszerhelyvalószínűtlenül, lisztesen fehér arca, ár- zet" szülte; Wajda itt feltehetően új vinyékos mosolya, ernyedt, laza tartása már láglátása és :belőle következő komponálása külső megjelenés szintjén is érzékelteti,
módja általánosabb érvényét kívánta felhogy ebben a figurában rnegszűnt a küz- mutatni, a minden egyes ember életében
delem a halállal. Nemcsak felkészült rá, bekövetkezhető választásra apellált. Csakde átengedte magát neki: a 'híd korlátján
hogy az ilyen általános igazságok egyát - a film talán legjobb jelenetében mást keresztező 'Útjain gyakrabban téved
saját síron túli formájával néz farkasszemet külsőséges megoldásokba például az
a tükröző vízen. Az emberi tudat szá- "élet fényének" s a halálénak váltakozása
máraelfogadhatatlan
elfogadásában mégis a két főszereplő körül, 'Vagy a természeti
(hiába az elmúlás fölötti rettegésért cse- képek már-már keresett, túlcsorduló arrébe ka:pott "sz,épíhalál" lehetősége) minden tisztikurna - min t a történelem által közemelkedettség, a segítségül hívott zene vetlenül meghatározott sorsok elemzésekor.
minden igazolása ellenére hazugság is van, Tulajdonképpen nincs ebben semmi csodáhisz az elszánt életélvezet mögött valójá- latos, a meglepő az volna, ha valaki a
ban lemondás rejlik. Ebbe kapaszkodik az metafizika érzéki megjelenítésének bergidősebb fivér gyilkos dühe, ezt támadva mani képességet
s a Tájkép csata után
akarja megsemmisíteniöocse morális tar- rendezőjének történelmi éleslátását és láttásá t, mert nagyon is eleven ösztöneinek,
ta tni tudásá t egyszerre birtokolná. A Nyírindulatainak hálójában vergődve úgy érzi, faliget ily módon érdekes, részletszépséhogyamellette
végleges döntésre jutott
gekben bővelkedő film - de innen visszatekintvecsak még jobban látszik a pályaernbernek nincs Joga ekkora nyugalomra.
Igazsága azonban csak az élet nyers, drasz- fordulatot teljes egészében képviselő retikus igenje; a figurát megtestesítő Olbry- mekmű jelentősége.
LakatOl Andr61

NYtRFALIGET (Brzezi na) lengyel, 1970
R: Aridrzej Wajda; I: Jaroslaw
Iwaszkiewícz
elbeszélésből A. Wajda; O: Zigrnunt Samosiuk ;
Z: Andrzej Kozinski; Sz: 'Daniel Olbryohskí,
Olgierd Lukaszewiez. Emilia Krakowska

EGY POLGÁR VAllOMÁSAI
Alea: Havannában,

egyedül

A regény, amelyből ez a film készü.lt, némiképpen körülményes magyar címet kapott: ,Egy fejlődésben. oisszamartuit
em"lékd. Az iparkodó magyar fordítás éppen s2öveghűség€ miatt nem adhatta vissza az eredeti cím szellemes kétértelműségét,
rniként a film sem idézte
regényelődjének olykori, sajátos iróniáját.
Talán ez az egyetlen számonkérhető gyengesége ennek a valóban jelentős, különösen értelmes,
gondo latrnozdító filmnek.
Hogy mi oka lehetett az irónia elkallódásának, erre tán még választ kaphatunk,
de az bizonyos, hogy Edmundo Desnoes,
a nagy sikerű kubai regényíró eszköztárában még megtaláljuk ezt a megértő fanyarságot. S nem véletlenül, hiszen bármennyire is pontosan érti és elismeri választott hősének emberi kvalitásait, azért
mégiscsak, szükségszerűen
némi iróniával
szernléli a jóhiszemű polgár vergődő tehetetlenségét
egy világban, amelyet az
kész volna elfogadni, de amelyből szinte
semmit meg nem ért.
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Mindamellett sokkal jelentősebb dolgokról beszél ez a film, semhogy a méltányosság megsértése
nélkül túlságosan soká
időzhetnénk egy ilyen részletnél.

A történet -

egy Castro-i mondat

A regény s a film Sergiónak, egy a vagyonából élő sa
forradalom ,győzelme
után is Kubában maradt havannai polgárnak története.
Pontosabban szólva az új
Kuba története - az ő szemével látva.
Már ez a sajátos aspektus különleges
lehetöséget kínál a film alkotóinak. Egy ember, akit szülei, felesége, barátai elhagytak, s aki rnost mintegy a polgárság furcsa, élő zálogaként ott maradt a forradalomban: a polgár vereségének
éppúgy
megszemélyesített példája lehet, mint annak az ellentmondásos folyamatnak, amelyben az átalakuló világ magába olvasztja
az idegen eredetű, de valóságos értékeket.
Sergio történetében rnindkét mozzanat je-

len van. Eza művelt és progresszív polgár
készen áll a !forradalom megismerésére
és elfogadására. Tétlen s immár csak a
gondolkodás szférájában eleven élete mégis kirekeszti a valóságból. Cselekedetei
látszatcselekvések. minden megélt, személyes és szellemi kalandja csak alkalom
önnön szellemi állapotának vizsgálatára,
igenlő vagy tagadó példa saját következtetései számára. A körülötte változó világ
tényei nem az életét formálják, csak az
emlékezetét aktivizálják ; találkozásai nem
a tevékenység felé terelik, csak a zavart
növelik benne - s egyúttal a jelenségek
igazi megértésének vágyat erősítik.
A magányos férfi, aki naphosszat kotorászik eltávozott felesége kacat jai között
- végre találkozik egy lannyal. A születésében oldott-ígéretes szerelern egy megalázó és kisszerű bírósági ügybe torkollik.
A lány, akit Sergio megpróbált a maga.
szellemi rangján újjáformálni, s akit a
kísérlet kudarca miatt a férfi elhagyott feljelenti Sergíot. A vád: nemi erőszak,
gyerekrontás. Sergio, a vádlottak padján
ülve dermedten hallgatja a lány családjának hisztériás-harcos vallomásait. "Mi a
nép vagyunk - mondja az anya -, nekünk van igazunk." A bíróság mégis felmenti a hamis vád alól Sergiót, aki az
egész ügyből megintcsak egy töprengő
mondatot visz magával. "Annak idején mi
fordítva jártunk volna el." Másszóval a
polgári hatalom az osztály önigazolását
fontosabbnak tartotta volna, mint a tárgyi igazságot. S Sergióban ez a bírósági
epizód növeli a megbecsülést az új rend
iránt, de - növeli a zavart is.
S egy másik 'epizód. Megbízottak érkeznek Sergio lakására, hogy "fölmérjék a
helyzetét". Sergio még mindig a régi gazdagságban él. A luxuslakásban jegyzetelő
- s bizonyosan súlyos gondokkal küzdő megbízottak keserűen j egyzik meg: "sZóval nem dolgozik, szóval élősdi...
még
mindig a kihasznált népből él ... " "Nem,
kérem, a házaim béréből." E találkozás
után Sergio felkészül rá, hogy mindenét
elveszik. Aztán közlik vele, hogy államosított vagyon áért kártérítést kap, tizenkét
éven keresztül, havi részletekben. Afféle
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nagyösszegű nyugdíjat. Ez megint érthetetlen. 'De legalább megfogalmaztatja Sergióval a kérdést: "hol az én munkám? hol
a valóságos életem?"
Vajon lenne-e ilyenféle méltányosság
a
polgárban, akit Sergio jól ismer és megvet - hiszen ezért maradt Kubában -,
de nem ismeri és nem érti ,,·ezeket az
embereket". P.éldaként: az invázió veszélye
fenyegeti Kubát, amerikai hadihajók cirkálnak a partok közelében, s az emberek
mégis jókedvűek.
"Nem értem őket, olyanok, mint a gyerekek, mindent játéknak
néznek, nevetnek a veszélyen, s közben
mégi:; méltósággal viselik a- sorsukat." A
polgár jön zavarba, a polgár, aki már
nem az. .. "Hozzám minden későn érkezik el. .. későn vagy túl korán." A szellemi készültség és a személyes helyzet
aszinkróni tása: ez Sergio története. S rá
válasz Castrónak a karibi válság idején
mondott s a filmben idézett beszédéből
egy mondat - mintegy az egész mű gondolati összefoglalása: "Meg kell tanulnunk
együttélni a saját korunkkal."

A módszer -

a történelem

Tomas Gutierrez Alea, a film rendezője
a maga eszközeivel egyszerűbben és keményebben fogalmazzza újra a regény
tőrténetét. A klasszikus esztétikai szabályt
- az egyediben az általánost - sajátosan értelmezi. A kubai forradalom néhány évének tört 'neimét a változás
természetét - híradó- és riportfilmek részleteinek idézésével közli, ezeknek révén
kínál és sugalmaz figyelemre méltó, eredeti gondolatokat az "általános"-ról.
A specifikust pedig Sergio szellemi vándorútjának epizódjaival
ábrázolja. A játékés dokumentumelemek
lazán kötődnek.
E szelektív módsz r rendkívül érdekes
eredményt ad.
A dokumentumok .három nagy egysége
voltaképpen nem utal Sergio történetére,
de mintegy reflektorfény t vet azokra a
problémákra, amelyek a főhős adott szellemi és pszichológiai állapotát kiformálták.
Egy példa, amely ezt az értelmezést
igazolhatja, s amely ezen túl is remek

elemzését adja az ellenforradalom
törvényszerű kudarcának :a Disznó-öböl kísérlet. Az esemény közismert. Az Egyesült
Allamokban felkészített kubai ellenforradalmárok egy csoportja partraszállt a Disznó-öbölben, hogy megdöntse Kuba új, forradalmi rendszerét. (Afféle fordított Sierra
Madre készült ott, hiszen - gondolták Castróé.k sem voltak többen ... ) A partraszállt csoport vereséget szenvedett. Fogságukról és kihallgatás.ukról dokumentumfilm készült. Ennek részleteit használta
fel a rendező, egyetlen szemoont szerint
válogatva az anyagból. A "csoportot"
elemzi, kimutatván, hogy az ellenforradalmi akciócsoport egyes tagjainak véleménye és szándéka egyikük esetében sem
volt azonos. a "csoport" egészével. A "politikus", aki részt vett az akcióban, a
"demokratizmus helyreállitásának"
programjával indult; az "üzletembert" az érdekközelség sorolta a csoportba; a "filozófust" cselekvéskényszere. vagyis az a

szubjektív ross.z közérzet, ami a "spekuláció fedezet nélkül" önkritikus állapotából
következik; a "zsoldost", azt már csak a
jól fizetett gyilkosság ... és így tovább ...
A "csoport" program-száritézise csak a partraszállás tényéig érvényes. Ha beljebb jutott volna a szárazföldön: újra egyedeire
bomlik. A kubai polgári rend túléltségéről, az ellen.forradalom törvényszerű bukásáról adott kitűnő filmi elemzés egyúttal
értelmezi - a Sergio Corrierí által remekül játszott - Sergio elhatározását, a régi
kubai rendszerrel való szakítást.
KÖZVetve ugyanúgy az ő szellemi állapotát motiválja a többi dokumentum-elem,
a kerekasztal-vita,
vagy a Karib-tengeri
válság napjait idéző híradó.
S bár a dokumentumok és játékelemek
formailag valóban élesen elkülönülnek, a
film mégis egységes. Tudatossága, választott módszereinek nemessége, a közéleti
problémát személyes élménnyé avató szuggesztivitása által..
Hámori Ottó

HA VANNABAN
EGYEDüL (Mernorias d_l Subdesarrollo) kubai, 1968
R: Thomas Gutiérrez
Alea; 1: Edmur do Desnoes regényéből T. G. Alea; O: R~lITIonSuárez;
Z: Leo Browez ; Sz: Sergi o Corríeri,
Daisy
Granádos
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INGERÜLT
Hopper -

AMERIKA
Fonda: Szelíd motorosok

Emlékezetben mellé állítva a témában . az elviselhetőség határát. .Az amerikai tárcsak valamennyire rokon újabb amerikai
sadalom sok más sajátos tulajdonságamellett
filmeket, egyértelműen kiderül, hogy ilyen fiatal és rendkívül dinamikus képződmény,
döbbenetesen tömör, igaz és lesújtó film s európai szemmel nézve, a negyvenmillió
még nemigen készült az amerikai válság- nincstelen ellenére, elképesztően gazdag
ról, rnint amilyen a Szelíd motorosok.
is; nagyobb feszültségek, több belső nyomás elviselésére és levezetésére képes,
A világ leggazdagabb és leghatalmasabb
országa az utóbbi másfél évtizedben ijesz- mint a földrajzilag beszorított, anyagi lető gyorsasággal megoldhatatlannak látszó, hetőségeikben korlátozottabb, és hosszú
történelmi tapasztala ttal rendelkező eurósokszoros válságba bonyolódik, amilyenre a tudományos-technikai, az ökológiai, a de- pai társadalmak. Ha - nagyon leegyszemográfiai és az urbanizációs faktor meg- rűsítve a dolgokat s nem fontossági sorjelenése miatt - még nem volt példa az rendben - morális, politikai, generációs,
faji, urbanizációs,
ökológiai és, újabban
emberiség történetében. Sem történelmi
analógiák, sem az emberi társadalom ed- pénzügyi válságról beszélünk Amerikával
digi fejlődéséből levont elméleti és gya- kapcsolatban, talán nem túlzás azt monkorlati tanulságok nem adhatnak választ dani, hogy ezek bármelyike önmagában is
arra a kérdésre, hogyan oldja és oldhat ja könnyen megbéní tana, sőt talán szétrobbanmeg súlyos krízisét
Amerika, vagy meg- tana bármeily európai társadalmat. Amerika
oldja-e majd egyáltalán; fönnmarad-e még ezzel szemben például csaknem egy évtihosszabb ideig olyannak, arnílyennek ma zede képes háborút 'Viselni elképzelhetetismerjük, vagy pedig összeomlik, és he- len összegekért, súlyos veszteségekkel, egy
ves átalakuláson esik át.
rossz ügyért anélkül, hogy ,ez közAnnyi mindenesetre valószínűnek lát- vetlenül bármely csekély mértékben is
szik, hogy az ijesztő válságtünetek sza- hatna az életszínvonalra. A hatás politikai
porodása ellenére jelenleg nincs forradalés morális síkon jelentkezik, s gazdaságimi helyzet Amerikában, hiába állít ják kű- lag csak áttételesen, közvétlenül
nem érlönféle ultrabaloldali és jobboldali jelsza- zékelhetően ami már önmagában is
vak és ideológiák, és hiába éri el a válság sokkal egyszerűbb eset, mintha például
egyik-másik téren (pl. a nagyvárosok min- áruhiány, jegyrendszer, hadigazdaság fordennapi életében) már-már a forrpontot,
májában lenne jelen. Franciaországot egy
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lációs gépezete pedig gondoskodik a feedback-ről, vagyis arról, hogy mindezt viszszatápláva a társadalom tudatába, az emberek megtanuljanak
a bajokkal együtt
élni. A mozgalrnakba be lehet lépni, tűntetéseket, kampányokat, sztrájkokat lehet
szervezni;
képviselőj ének, szenátorának
vagy újságjának bárki bármiről levelet írhat, és ír is; a poli titkai cselekvés igénye
ezzel nagyjából kielégül, vagy Iha nem aki akar, kivándorolhat, vagy akár kivonulhat a társadalomból, ana is van hely
bőven, s akkor se hal éhen. A lakosság
többsége még mindig messzemenően érdekelt marad a status quo, a rendszer fönnmaradásában, annál az egyszerű, de nyomós oknál fogva, hogy jól él, s a rendszer
ezt természetesen tudja is. A nixoni silent
majority,
a sokat emlegetett néma kormánypárti többség nem üres szólam, hanem valóság, amelybe a munkásság jómódú kispolgári szinten élő, mélyen reakciós rétegei is beletartoznak,
A Szelíd motorosok egy sajátos nézőpontiból szinte valamennyi válságtünetet
össze tudja fogni a maga banálisan egyszerű és tökéletesen elhihető, parabolaszerű
történetében. Ezt a filmet fiatalok készítették, fiatalokról, fiataloknak. A film az
ő nyelvükön, az ő jelrendszerükben beszél,
az ő álmaikról.
Anélkül, hogy egyetlen
pillanatig is politízálna
vagy moralizálna,
mindvégig következetesen
megmarad az
amerikai fiatalok saját "szubkuUúrájának"
kisebb mére tű, r-övidebb, de hasonló gyar- vagy "ellenkultúrájának"
szernszögénél, és
mati háború De Gaulle bölcsessége nél- egyetlen slang-szóval kimondja, még a
kül könnyen a tönk szélére juttat!hatta
végső tragédia
lőtt, a döbbenetes kenvolna, mint ahogy erősen megingatták az klúziót, szinte egy egész nemzedék egye1968-as diákmozgalmak is. Amerika na- temes éleiérzését és tapasztalatát:
"Elgyobb és véresebb diákmozgalmakat lá- szúrtuk" . Erről szól ugyanis ez a film.
tott, és látottelnökgyilkosságot,
gettólá- George Hansen. az ügyvéd is kimondja,
zadásokat és sokminden egyebet is, anél- nagy nosztalgiával, egy korábbi jelenetkül, hogy alapjaiban megrendült volna ben: "Micsoda remek ország volt ez valabelé.
mikor!" Ugyanezt, színte ugyanezekben a
A ,feszültségek,az
ellentmondások, a szavakban kifejezve, számtalanszor halválságjelek Amerikában az alkotmány ke- lottam Amerikában, városban és vidéken,
értelrniségíektöl,
diákoktól.
szinte mindenretei között, könnyen és hamar felszínre
törnek, kifejeződnek, és mozgalmakba, jel- kitől. Ésa kínzó kérdést is: "Hol szúrtuk
'el?" Amire nincs válasz.
szavakba, divatokba és divatos elméletekbe
szerveződve legalizálódnak; a fogyasztói
Ez a konkLúzió rnessze túlmutat a két
társadalom rendkívül kifinomult rnanipukis anti-hős ihippie-tragédiáján, ami jel38

lernző es megrázó ugyan, de nem szükségszerű, Elvégre fiatalok milliói keresik ma
is országúton,
kommunákban,
különféle
szektákban, mozgalmakJban és kultuszokban vagy kábíto-zerekben vagy rniridezekben együtt, a maguk .külön, elfogadható,
öntörwényü
világát, anélkül, hogy agyonlőn Okvagy akár csak lecsuknák érte őket.
A film szimbolikája - amely már a legelső képsorban remekül érvényesül - az
utolsó pillanatokban, már a Kapitány halála után csúcsosodik ki, amikor az ősszetört, furcsa, csillogó motorkerékpár'
az
árokpartra zuhanva szisz gve füstölög még
egy darabig, kerek i még forognak, aztán
- és ezt már magasból, eltávolodva látjuk - egyszercsak nagy lánggal és dörejjel fe robban. A film ezzel is akart még
mondani valamit, illetve hozzátett az elmondottakhoz még ,egy nagyon erős, fenyegető hangsúlyt.
Az Amerikai Álom, annyi vers, regény,
színdarab és film tárgya az évszázadok
során, oly sok rnillió - amerikai és bevándorolt európai - ember vágya és nosztalgiája a siker, a meggazdagodás, a lelkiismereti és politikai szabadság után, ez
a makacsul mindig újra feltámadó,
visszatérő álom robban itt föl az utolsó képen. Voltaképp ennek az álomnak mai,
hippie-változatáról szól ez a film; Wyatt
kapitány és Billy nem apuskagolyóknak,
hanem ennek az álomnak, az egyéni lázadás álmának az áldozatai; voltaképp
szánandó és jelentéktelen alakjukat ennek
a füstje és lángja emészti el.
Alátámasztja ezt egy apróság is, amit
az Amerikában járatlan magyar néző nemigen vehet észre a filmben. Dramaturgiai
jelentősége nem túlságosan nagy, de talán mégis érdemes elmondani: amikor, a
film vége felé, a teher autó ban ülő munkás
kezébe veszi a puskát, azt mondja társának: "Rájuk djesztek." Kidugja a puskacsövet. az ablakon, s megkérdezi a gyanútlanul mellette motorozó Billy t : "Miért
nem vágatod le a hajad?" Billy erre odanéz, s némán, egyetlen kézmozdulattal
válaszol: balkeze kinyújtott mutatóujjával
kis mozdulatot tesz fölfelé. Erre dördül
el a halálos lövés.

Ez a mozdulat Amerikában közismert
obszcén gesztus. Ugyanazt a kívánságot
jelenti, alig eltérő változatban, rnint amit
náluruk alkar-Iengetéssel szoktak kifejezni.
Az epizód dramaturgiai jelentése a filmbm világos: motiválja a gyílkos tettét; fölháborcdását a gonosz és. veszedelmes tréfától - a ráijesztestől - ,a gyilkosságig növeli; mintegy beigazolja ennek az embernek az összes előítéleteit a hippi e-kről. De
ugyanakkor ez a pimasz, .bár megbocsátható gesztus Billy anyanyelvi szótárához
tartozik. Nem csoda, ha ilyet mutat, amikor rnost, oly sokadszor, megint a küllemét, vagyis az ~integritását, a személyes
szabadságát, a különbözésre formált jogos
és törvényes igényét éri támadás. Ráadásul motoron száguldva nem lehet érvelni,
nem lehet vitatkozni. Mit mondjon hát?
Gesztusa maga a kifejező, művészi tömörség,az adott szituációban a tőle lehetséges egyetlen válasz. A IPuska alighanem
enélkül is elsült volna, de a golyó talán
Billy feje fölött süvített volna el. Talán
igen, talán nem; így mindenesetre a fejébe
hatol. És ezzel megpecsétlődík a kapitány
sorsa is.
Eza
kis részlet egyben jó példa a
forgatókönyv rendkívül tudatosan, pontosan építkező dramaturgiajára.
Az egész
történet tulajdonképp dramaturgiai brav.úr, mert a vándorlás egyszerű, ősi epikus sablonjaira, szinte szöveg és cselekmény nélkül, nagyerejű. sokértelmű filmdrámát tud fölépíteni. Ritka dramaturgiai
teljesítmény: hatását a történet pusztán
azzal éri el, hogy az egyszálú cselekmény
egyetlen elemét: a társadalom részéről
történő visszautasítást
ismétli újra meg
újra, de egyre 'erőteljesebben. Először, a
film elején, a fogadós nem ad nekik szobát, szóba sem áll velük; aztán a kommunában, a hasonszőrűek közt sincs maradásuk; nem sokkal később mondvacsinált
ürüggyellecsukják
őket; a kávézóban nem
szelgálják ki őket; az erdőben éjjel, orvlll
rnegtámadják, végül pedig országúton, fényes nappal, egyszerűen agyonlövikőket.
Ennyi az egész. Szaknyelven ezt "überolásnak" hívják; nem kevés bátorság és
biztonság kell hozzá.

Ez a tiÍm azonban pontosan ezt akarja
mondani. A hippie-álorn, a társadalomból
való mámoros kivonulás 'vagy kíszáguldás
mindenütt falakba ütközik. Bemutatja a
film a kivonulásnak egy másik lehetséges
változatát, a letelepedett, a szervezett kivonulást: a komrnunát is. A kamera lassan, €gyenként sorra veszi a szakállas, átszellemült próféta-arcoka t, a szép lányfejeket; szinte portré-sorozatot készít. Mosolyognivalóan és elszomorítóan naiv társaság a filmben, és mosolyognivaló lenne
az életben is, ha nem létezne oelölük sok
ezer. Egyes városok szélén már tíz-húsz
szobás és még nagyobb, speciálisan kommunák céljaira tervezett lakás okból, házakból €gész lakótelepek épülnek. Életüket folyóiratok, szociológiai Iőlmérések kísérik figyelemmel. .Sok kommunában keményen és j ól dolgoznak, -szépen prosperálnak. Az időközben született organic
food ("szerves élelmiszer")
mozgalom,
amely megundorodva a higannyal, DDTvel és más vegyianyagokkal szennyezett,'
agyonsterilizált, agyoncsomagolt, ízét-szagát és formáját vesztett élelmiszertöl, a
mesterséges beavatkozás nélkül, ősi rnódon' termelt élelmiszerekre esküszik, megnövelte a keresletet piacra dobható fölöslegeik iránt. Vagyonközösségben és szexuális közösségben élnek, gyermekeiket közösen maguk nevelik föl - hogy milyen
eredménnyel, ez majd csak néhány év
múlva fog kiderüini.
Voltaképp ez is az Amerikai Alom egyik
újabb változata: a határtalan,
mesésen
gazdag új földrészen tanyát vert puritán
teloepes-ősök idillinek képzelt, egyszerű és
szigorú erkölcsű élete hat itt, az az erő,
amely naggyá tette Amerikát. Mint ahogy
a rnotorosok is az évszázados amerikai
f1'ontier-romantika
föltámadt bűvöletében,
rock-ra átkomponált régi vándor-balladákat énekelve száguldanak az ismeretlenbe,
csak ekhós szekér' helyett krómozott rnodern motor-csodákon. 'Még mindig él chit, hogy föl lehet kerekedni, el lehet rnenni, és valahol újra lehet kezdeni az €gészet, amit "elszúrtak". A rnúlt század közepép még .eleven frontier-hőskorszak,
a
nemzetté és nagy nemzetté válás kollek4)

tiv élménye még annyira éi a mai fiatal
nemzedékben is, hogy önkéntelenül, de
nem véletlenül, többes számban mondják,
a fiLmen is, de az életben is: "Elszúrtuk" .
Mintha őket is terhélné érte a felelősség.
A jövő felelőssége valóban az övék.
Nagyon j'ellemzőaz
az érzelmi tartás,
amellyel a világuk, a hazájuk felé fordulnak. Hass-Liebe ez - nincs rá magyar
szó; gyűlőlet és szeretet, büszkeség és .fájdalom, keserű humorba vagy cinizmusba
bújtatott kiábrándultság, lázadás és tehevetlen terini-akarás zavaros keveréke. A
film alkotóiban is, hőseiben is ez dolgozik.
A fiatal filmművészek radikális csődjelentést készítettek Amerikáról. Ez az általuk
ábrázolt Arnerika hippie-stül, kornrnunástul, rendőröstül. serjff'estül és munkásostul, mindenestül el van szúrva. És fiatal hősei is, rnindjárt a film első pillanataiban olyan drámai vétséget követnek
el - kábítószert csempésznek - ami eleve eldönti a sorsukat, mert az általuk
megvetett és otthagyott rendszer szuperparazitáivá teszi őket. Ezen az áron hiába
próbálnak szabadságot vásárolni maguknak - mondja végül a film. De Wyatt,
vagy másik nevén Amerika kapitány milyen jellemző már a név is - hátán,
bukósisakján és benzintartályán
ott az
amerikai zászló, beszédes jelképeként az
érzelmi zűrzavarnak és nem pedig,
mint sokan hiszik, gúnyos blaszfémiaként.
Ellenkezőleg: eza jelkép egy nemlétező,
,.igazi" Amerika, egy igenis vállalt és vágyott "másik" Amerika álmát jelenti. És
természetesen nem dramaturgiai véletlen,
hogy éppen a nemzetiszínűre pingált benzintartály rejti a jövőjük hamis reményét,
a kábítószert, amelyért majd szabadságot,
függetlenséget
akarnak vásárolni maguknak. Hiszen éppen ez a tartály robban
majd föl hatalmas és jelképes detonációval a film utolsó kockáin.
A film erőteljes, dínom és okos szimbolikával dolgozik. Bámulatosan sokat tud
elmondani hőseiről és világukról €gy-egy
apró részlettel is. Ilyen például a film
elején az a piLlanat, amikor Wyatt út közben hirtelen elhajít ja az aranyóráját. Vagyis elhajít ja az időt, mert úgy érzi, nincs

rá szüksége többé, Ihiszen a maga ura lesz,
életét most már önmaga és a vándorlás
ritmusa szabja meg. És egyben micsoda
fejedelmi, pazarló gesztus ez egy ágrólszakadt vándorlegénytől ; elhajítani
egy
aranyórát,
micsoda boldog hízása lehet
az önérzetének. És remek jelkép a motorja
is, ez a felejthetetlenül különös formájú
szerkezet, amely utasat alighanem kényelmetlen, de egyben szinte komikusan méltóságteljesen ülőpózba kényszeríti, s ezzel
nyilván a lelki fölényéhez és integrításához szükséges különbözés illúzióját teremti
meg. Peter Fonda, akinek kábítószer-bo trányai a sajtóból ismertek, hűvös eleganciával és arisztokratizmussal, valami nemlétező intellelctualiznnust sejtterve játssza
a figurát - hogy aztán a film végén a
temetőben zajló kábítószeres orgián annál
erőteljesebben hasson szép, zokogó arca,
amint az anyjának képzelt szoborfejet csókolgatja és ütlegeli.
Dennis Hopper primitívebb. kedvesebb,
extrovertált hippie-je, nyughatatlan, örökös
mehetnékjével, kültelki humorával. san-

chopanzaságával meglepő színészí remeklés: régtől-ismerős,
szeretnivaló figurát
teremt meg, aki nemcsak kontrasztot jelent Amerika kapitány titokzatos, szófukar, hidegsége mellett, hanem érzelmileg
is érdekeltté tud tenni bennünket a két
fiú történetében. A legnagyobb színészi
bravúr azonban kétségtelenül Jack Nicholsoné. Olyan elbüvölően hiteles vonásokat
tud adni, tulajdonképpen roppant egyszerű, mégis utánozhatatlan
eszközökkel, a
kisvárosi életben végképp megfeneklett,
belül már régen halott ügyvéd gyermeteg
figurájának,
hogy néhány jelenete magasan önmaga fölé emeli a filmet. Bárcsak
láthatnánk Magyarországon két másik kitűnő filmjét, a Five Easy Pieces-t és a
Carnal Knowledge-et
(Robert Rafelson, illetve Mike Nichols rendezése.)
A film hőseivel szembenálló middleAmerika, a square-ek (nyárspolgárok) világát zseniálisan összeválogatott arcok jelenítik meg. :Szinte meg se kell szólalniuk,
az ember azonnal a legostobább kenzervativizmussal azonosítja 'őket. Ez a ré41

teg - és nemcsak Amerikában - a go- [akkal, amotorozás lélegzetelál1ítóan szép
nosz, gyilkolni kész konformizmus sötét képsoraival együtt nagy operatőri teljeelőítéletein túl a fajgyűlölet,
az önbírás- sítmény. Az operatőr: László Kovács, a
kodás, a lincselések, voltaképpen a fasiz- Rákóczi úton tanulta ezt a szakmát.
A rendezés,az
'egész film a szokottnál
mus meleg ágya, mint ahogy a film ezt is
sokkal jobban azonosul a saját anyagával.
pontosan érzékelteti.
Nemcsak az író-rendező-színész azonosság
Annak a gesztusnak a terrnészetességét,
amellyel a film végén a teherautón ülő miatt, hanem mert talán nem is akar,
nem is igen tud távolságot tartani. A hőmunkás a háta mögött fekvő puskaért
sök ábrázolása egészen különös, gazdag
nyúl, talán az a tény is megmagyarázza,
és elemezhetetlen hitelességet kapott, és
amelyet az International
Herold Tribusie
1968. július 18-i számából idézek. Az talán nem csupán azért, mert Fonda, Niamerikai
igazságügyminisztérium
akkor cholson és Hopper kitűnő színészek. Vallomás-film ez, vagy ha úgy tetszik, átkiadott statisztikája szerint, Amerikában
30 percenként hal meg egy ember tűz- tételesen akár önéletrajzi film; -egy nemzedék keserű és kegyetlen önvizsgálata,
fegyvertől (gyilkoss.ágokat, öngyilkosságoéletérzésének megfogalmazása. Fantasztikat és baleseteket is ideértve). Ez naponta
átlag 50, azaz évente 20,000. ember golyó- kus sikerét (1970 decemberében 30 millió
dollár bevételt jósolt az akkor még csak
általi halálát jelenti.
szemben
Anélkül, hogyanagyvárost
akár egy egy éves filmnek a Newsweek,
pillanatra is megmutatná a film, a repülő- a viszonylag rendkívül alacsony, 300,000
téri leszállópálya melletti viskó, s a ne- . dolláros költséggel) annak a ténynek is
gyedpercenként elviselhetetlen, süvítő dü- köszönheti, hogy az Egyesült Államokban
börgéssel érkező óriásgép ek azonnal meg- élő, 14-24 év közötti fiatalok száma, 1972.
értetik, miért kell Los Angelesből elme- januári hivatalos statisztikai jelentés szenekülni. És ekkor benyomul a képbe egy ririt, elképesztő arányban, 53 %-al növekedett az elmúlt évtized alatt, és jelenleg
Rolls Royce orra remek jelképeként
annak a világnak, amelynek ezek a fiúk az összlakosság 41.6 %-át, tehát csaknem
kábítószerszállítói lettek. Mindez - a sok- a felét jelenti. Ez a film róluk szól, nekik
szól, őket akarja fölrázni, hiszen a csődszor bátran nappal szemben fényképezett,
elhomályosuló, tükrözött, de valahogy ez- tömeget ők fogják örökölni, és tőlük függ,
zel együtt, vagy ezért még hitelesebb tá- hogy végképp elszúrják-e Amerikát.
Vajda Mikl6s

SZELíD MOTOROSOK (Elasy rider) amerikai,
1969
R: Dennis Hopper és Pete: Fonda; I: D. Hopper,
P. Fonda, Terry Southern ; O: László Kovács;
Z: Bob Dy1an; Sz: P. Fonda, D. Hopper, Jack
Nicholson, Robert Walker
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Manapság sematikus meseréezietnek
tűnhet, ahogy Marci beállított a j'elvételi 'l/Ízsgára: olajos murúcaruluibas: körmölte dolgozatát, s máris igyekezett vissza az építkezéshez, ahol mint toronydaru-kezelő
dolgozott. 1953-ban.
Öt évig voltunk osztály társak. Kőbányáról jött, arról a környékről, ahol Moldva hősei: "Mandarin, a híres vagány" meg a "Tizenkét házak" modelljei éltek. A perij'éria
költészetét hozta magával, a retuiezö-pálspuuioarok,
a VáTOS tövében elnyúló zöldségeskertek, a [urcsa, magányos házak, gázta?·tályok, téglagyáTi feneketlen
tavak atmoszféTáját.
Egy időben a Magyar Rádió gyeTmekszínésze
volt. Szépen beszélt magyaml, s erre a
tudományára szívesen oktatta a kültelki színjátszó-csoportok
tagjait.
Arca megtévesztette
az embereket, gyereknek hitték. Ezen mindig jól mulatott. AkkOT is tréfált, amiko?' a katonai kiképzésen céltalan kilométereket
menetelt, 'üállán a
nehéz golyószÓ?"óval, és tréj'ált a Főiskola Makarenkó utcai új műtermének
hivatalos
avatásán is. Incselkedett,
szerette a dolgok fonákját.
Ennek nyomát sem találjuk főiskolai vizsga filmjeiben, ez a szem iéiet csak a Kedd
cimű, mgyogó, újszerű kisfilmjében
kClpott teret, amit a Balázs Béla Stúdióban készített. Ez a hang reveláció volt a hazai nézők, de a párizsi Cinemathéque
közönsége
számáro. is.
Ezt a . hangot sajnos nem folytatta. Mindig új és új meglepetéseken
torte a fejét.
"Gótikus" alakja olykor felbukkan a j'ilmgyár foIyosóján, titokzatos mosollyal közelebb
hajolt, és hangját lehalkítva bizalmasan közölte: .Kieezeitem valamit, de még nem árulom ei!" Néhány rövid - három-négyperces
- filmet j'oTgatott.
"Filmplakátoknak"
nevezte, és arra törekedett,
hogy dialógusok nélkül, kizárólag
a néző képi.-asszociációs képesséqére támaszkodjék.
Egyéniségnek
indult. Harminchét esztendős volt. Halálhírével napilapjaink
adósok
maradtak. Az egyik hetilap megemlékezett
róla az "Ez történt még" c. rovatában.
Mi, akik a képírás mesterséqét műveljük, mi tudjuk igazán, hogy az ő kisérletei, próbálkozásai a mi eredményeinket
is gazdagították.
Gaóllsfvón
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ELÖZMÉNYEK ÉS GONDOK
kozottabban igényli a vmunkamegosztást,
Kezdetben volt - Macskássy Gyula iranyításával - a rövid játékfilm. Az ötveAz első időszakban egy-egy filmen az
nes évek közepétől kiegészítette ezt a rekegész stúdió dolgozott együtt. A Gusztáv.ámfilm. A hatvanas évek elején kezdődött
sorozat is felszívta az akkori, csaknem telel a mozi-sorozatfilm-gyártás,
az Arthur-, . jes gyártási kapacitást. Ezután következett
Peti- és Gusztáv-fihnekkel.
A gazdasági
a differenciálódás,
az egyéni útkeresés
reform ösztönzésére a dr. Agy-sorozattal
korszaka. Az elmúlt egy-két évben újabb
és a Mézga-család történetével indult el a integrációs jelenség figyelhető meg. A sotelevíziós filmkészítés. Több éves sikertelen
rozatokon ·előkészítŐ és kivitelező rendező
dolgozik együtt. A János vitéz című, egész
próbálkozás után ebben az évben két nagyjátékfilm munkálatai indultak meg. Az estét betöltő játékfilm előkészítését négy
egyik - a Petőfi emlékünnepségre
ké- rendező irányítja, kivitelezését a tervek
szülve - a János vitéz, a másik pedig szerint három. (A stílusegységet annak a
külfőldi megrendelésre - a Hugó, a vízirendezőnek kell garantálnia, aki mind az
előkészítésben, mind a kivitelezésben részt
ló című gyermekfilm.
Az újabb filmfajták nem szorították ki vesz.) Az említett team-ekben egymást kiaz előzőleg meghonosodottakat.
Mindez egészítő rendezők dolgoznak együtt. A tapasztala tok szerint alkotói energiáik ily
azt tükrözi, hogy hazánkban
sokoldalú
módon magasabb feszültségre transzforanimációs tevékenység folyik.
málódhatnak.
A team-módszer
mellett
megtaláljuk az egyedül dolgozó rendező
Alkotókról - módszerekről
típusát is, különöse n a kísérleti-kezdeményező
filmeknél.
A rajz- és bábfilm ek alkotói - egy-két
kivétellel - a grafika és a festészet műheA stúdió fiatalokból áll. Az átlag életIyeiből kerültek ki; egyéni útjuk is tükrözi kor harminc év alatt van. A több alkotói
az animációnak hol a képzőművészethez,
nemzedékhez tartozó huszonkét rendező
hol a filmhez közelítő határ-rnűvészet jel- nagyobb feladatra is képes lenne. Gátlóan
legét. A képzőművészek körében ri tka a cso- nat azonban az évek óta tartó animátorportos alkotás - a filmművészetben szük- hiány. Az animátor vagy más elnevezésségszerű. Az animáció közismert munkaigésel színész-rajzoló készíti el a figura-ternyessége il. filmművészethez képest is fo- vekben meghatározott szereplők mozgás-

sorozatát. A művészeti főiskolán nincs
ilyen irányú k-épzés; a stúdió a saját maga által szervezett tanfolyamokon teremti
meg az utánpótlást. Az animátorok eddig
a rajzolók kör-éből verbúválódtak.
M-ég
nincsenek tapasztalatok arra vonatkozólag,
hogy a rajzkészs-éggel rendelkező színészek vagy színész-jelöltek bevonása milyen mértékben bővíti majd az animátorkapacitást.
A tematikáról

A fenti keretek között a művészileg értékes filmek egyúttal népszerű alkotásoknak is bizonyultak. Ebben nagy része van
a műfaj objektív adottságainak, de az alkotók tudatos törekvése is közrejátszik.
Kivételockkel is találkozhatunk; olyan rnűvészileg magas színvonalú filmekkel, amelyek nem tudták meghódítani a közönséget . Szerepe van ebben a hazai képzőművészeti ízlés zavarainak, továbbá annak,
hogy a hazai animáció még nem tudta kivívni olyan kritikusi gárda érdeklődését,
amely közvetitője lehetne a képzöművészeti reflexek számára ,szokatlan filmek
elfogadtatásának. Nem ritka eset, hogy a
bemutatási hely és idő nem szerenesés
megválasztása okozza az 'értékes ,és sikeres

A nópmesék és rnűmesék után, a műfaji
fellendülés korszakában az emberiség fontos problémái: a bék-és egymás mellett
élés (Ceruza és radír), az atomenergiaészszétválását.
szerű felhasználása (Párbaj), az ember em- kategóriájanak
berr-é válása és az eszközök története
(Homo faber), a múlt kísértő árnyaival
A grafikai eszközökről
való leszámolás (Monológ) váltak vezető
térnává. A Gusztáv-sorozat
készít-ésének A hazai animációban nincs homogén graéveiben a fő téma a mindennapi élet. A fikai stílusra való törekvés, mint például a
televíziós filmekben fontos hazai társa- zágrábiaknál. Fázisrajzolásos rajzfilm, fámozgó fesdalmi probl-émák is szót kapnak a szóra- zis-fotós eljárás, papírkivágás,
tészet,
kockázott
báb,
tárgymozgatás
és
koztatás szokásos témáin kívül. A mozimég
más,
kétés
háromdimenziós
animárövidfilmek domináns t-émájaként a köciós technika mellett, többféle stílussal tazömbösség kritikája szerepel,
lálkozhatunk.
Milyen hatások, stílusképző
Az előző időkben a pedagógia, utána a
e1emek
érvényesülnek
az' egyes irányzapolitika - különösen a külpolitika - kétokban
?
A
paraszti
művészet
formakincse.
sőbb az etika, mostanában a szociológia
Általában
a
kelet-európai
öröks-ég.
A haés a pszichológia ihleti, a közvetlen valózai,
városi
talajon
kialakult
karikatúra-haságon kívül, a hazai animációs életet. Az
irodalmi anyag igénybevétele sokáig rnű- gyomány. A XX. század újító k-épzőműfajellenesnek számított; Iegújabban élénk vészeti irányzatai a postimpresszionizmusérdeklőd-és mutatkozik a jelen és a múlt tól az absztraktig. Az egyes alkotók és
műterme k egyéni formanyelvük kialakítáhazai és világirodalma iránt is.
sára
törekednek.
A stúdióvezetés,
többek között, rendeSikerül-e
valóban hazai, nem provinzői körlevelekkel hívja fel a figyelmet a
ciális grafikai stílust teremtenie az itthoni
kínálkozó témákra.
anirnációnak ? Nem rninden esetben. Napjainkban a tematika konkrétabbá válásáA közönségkapcsolatokról
val, az itt és most valóságának felderítésével párhuzamosan, tudatos törekvéssel taA mozi-rövidfilmek
ismert forgalmazási
lálkozhatunk a hazai arcok, tájak, a formanehézségei alól a rajz- és bábfilmek sem
és színvilág megragadására.
kivételek. A mozi-rajzfilmek közül legmagasabb előadás-számot a Gusztáv-sorozat
filmjei értek el. A televíziós filmek gyár- Az egységes szemlélet követelménye
tása meghozta az animációs allrotók és a
A Pannónia Film Rajz- és Animációs
hazai közönség gyakoribb találkozásának
Stúdiója nemcsak alkotóműhely, hanem a
lehetőség-ét.
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többi stúdiól.ól eltérően, magában foglalja híján: produceri szemléletet és gyakorlatot
a gyártási szervezetet is. A filmkészítést a kialakítani, amelyben a "kicsoda - kinek
megrendelők
finanszírozzák,
kivéve
a - milyen terjesztési csatornán keresztül
mozi-rövidfilmeket,
melyek költségeit a - miről - mit - hogyan - és mennyidotációs alap fedezi. Ez a helyzet megköért" kérdései egységes megfogalmazást
veteli a problémakezelés, a szemlelet egy- nyernek.
ségét. A stúdió a gazdaságí
reform bevezetésa után marketing és public relations
részleget alakított, hogy előmozdítsa az Pillantás a jövőbe
alkotói törekvések és a "piac" összhang- A negyedik ötéves terv az időszak véját. Az animáció esetében, ami egyfelől gére a produkció több mint kétszeresére
árprobléma, másfelől általában minőségí
való növekedését irányozta elő. Nem vallkérdés, a filmek kidolgozottsága - főleg ja~e kárát a minőségi érdek a mennyiségi
mozdulatgazdagsága
sokban függ a fejlesztésnek? A hazai animáció húszéves
pénzügyi feltételektől.
Az animáció nem története azt bizonyítja, hogy éppen a
túlzottan technikai eszköz- vagyanyagigégyors mennyiségi fejlesztés kínálta a minyes műfaj, mégis, a technikai bázis vi- nőségi teljesítmény kibontakozásának keszonylagos szűkössége miatt a marketing
retét. Ez egyúttal lehetőséget ad a sokfélemunka vezető szempontja, hogya techni- ségre, ami viszont reális alapja lehet a
kai-gyártási
kapacitás az ígéretes filmterszéleskörű alkotói szabadságnak.
A teamvek kivitelezésére álljon rendelkezésre, A módszer fejlesztése.
az animátorhiány
technológia is befolyásolja a filmek mű- megszüntetése, a konkrét és korszerű tevészí színvonalát.
Egészségtelen
ará ny matika, sajátos világunk sajátos grafikai
érezhető az előkészítési idők rövidsége és ábrázolására való törekvés, a közőriséga kivitelezés hosszú átfutása között. A . kapcsolatok erősödése, az 'egységes szemstúdió helyzetének megszilárdulásával
vár- lélet és gyakorlat lehet a további biztoható itt is a megfelelő arányok szerinti
sítéka annak, hogy az ötvenes években
egység megvalósítása.
született és a hatvanas években kamaszAz előbbiekből következik, hogy a stú- korát megélt hazai animáció egészségedió igyekszik olyan korszerű, jobb szó sen fejlődjék.
Matolcsy György

AZ ELSZABADULT

VONAL

Jegyzetek a magyar rajzfilm stílustörekvéseiről
A rajzfilm rövid fejlődéstörténete
során
mintha egyszerre öregedne a közönségével. Elsőként a korabeli mesekönyv, ill. a
járókában használatos ún. leporello akart
rnegelevenední. Ez a törekvés annak idején teljes sikerrel járt; a trükkfilm technikai hiányosságából
adódó bizonyos darabosság jól szolgálta a mikiegerek, a malacok és más mesehősök akkurátus
fontoskodását, ugyanakkor
a szépelgő Hófehérke bájainak ártottak a döcögő suhanások. Nem bizonyult járható útnak a naturalista hatás keresése, a fázisrajzok szaporítása. Kézenfekvő volt az addigra fejletten stilizált karikatúra
minimumra
redukált rajzait mozgatni; készen álltak a magukat négy fázisban nelhez-en kifejezni
tudó Adamson urak képei szöveg nélkül.
Leszármazottai:
Gusztáv, Mézga úr és a
többiek a mai napig sorozatosan beleesnek
abba a polgári hibába, hogy minden komolyságuk, megfontoltságuk
ellenére félreértiJk a világot, melyben mozognak. Ezek
a még aktív, de már hanyatló korban lévő
urak - a generációs harcukat
folytató
ifjúság nem kis örömére - minden megmozdulásukkal
demonstrálják:
a polgári
életforma a szenilitás tüneteit mutatja.
A steinbergi filozofikus karikatúrában
a rajzolt urak oszlásnak indultak, a kontúrvonal önálló életre kelt, arra a vissza-

vonhatatlan
körülményre
utalva, hogy a
statikus
életformák
kilazultak,
mélyen
benne vagyunk a folytonosan módosuló,
kiszámíthatatlan
hirtelenséggel
megváltozó igények és élet j elenségek korában. A
vonal elszabadulás a azt is jelezte, hogy a
rajz nem kívánja az illúziót szolgálni, a
rajzolt ember sorsa elsősorban a rajz sorsa.
A rajzfilm ezen a ponton felszabadul!
az apró "storyk" kényszere alól, képzőművészetibbé vált, s képes volt magába olvasztani a legújabb grafika eredményeit:
eszközei közé ugyanúgy
felvette a rauschenbergí pop-ruontázst (1) mint a tassizmust (4), a posztimpresszionista
gouachetechnikát (9), csakúgy, mint a hippie-szecessziót (3, 4, 7). Meglepő, hogy mindezeket egy filmen belül gátlástalanul
váltogatja, és ez a stíluseklekticizmus
nem
hat zavaróan, sőt némelykor a reveláció
erejével jelenik meg. Jelentős fölfedezése
az új rajzfilmeknek:
a mozgó kép a stílusmozgást nemcsak elbírja, de egyenesen
megkívánja. A tematikai tradíciókkal való gyökeres szakítást is minden bizonnyal
a sokoldalú grafikai eszköztár bátorította.
Amennyire
üdvös azonban mindenféle
műfajgörcs leküzdése, annyira nyomasztó
a szabadság keltette tétovaság. A folyóiratokban semmi utalás nem található
arra nézve, hogya Vostell- vagy Rauschen~7

berg-szerű grafikához (1) milyen zene, ill. ma lehetne, bizonyára létrejönnének a kisfilmek ama művészi laboratóriumai, mehanghatás tartozik. Steinberg rajzai jellemzően
némák; a népművészetí
rajz is lyeket az eladhatósági
szempontoktól nem
elidegenedik a népdaltól,
ha Juhász Ferenc korrumpált alkotómunkának általában kiövezne. Azonban egyeköltészete ékelődik közibük (2); a kecse- járó magbecsülés
sen vonagló daloskönyv-diszítmények
se lőre kevés jele mutatkozik annak - legképesek Kodály sokkal összetettebb, egyes alábbis a közvélemény tudatában -, hogy
rétegeiben keserűen ellentmondásos nép- él nagyfilmek alkotói egyszersmind a nagydalfeldolgozásait hitelesenlátvánnyá transz- mesterek is. Igy leülönösen az animációs
ponálni (6). Ha a John Cage-féle hang- filmek készítői - magukat sem véve egészen komolyan mint a műfaj humomontázs legalábbis kérdéses en illeszkedik
él gesztusfestészet
festékömlenyeinek
lük- ristái egyszerre ironizálnak témájuk, eszközeik és önmaguk felett. Ha viszont eltetéséhez, néha ugyannak
a hangnak
komolyodni igyekeznek, ;bizonyos könnyelkitűnően
megfelel a módosuló
steinbergi
műség tovább is érződik műveiken, mintrajz (4). Amennyir·e jól tűri a grafikai
eksztázis Kisfaludy András dobolását, any- ha a nagyobb pénzösszegekkel együtt a
nyira beszűkíti, szatirizáló közhelyek for- felelősség súlya is lekerülne vállaikróL Ez
galmi dugójába tereli a "nem tudni mi, pedig már nem más, mint a kommersziális
de érvényes" rajzmozgást a Ligeti György szellem mellékártalma. Valószínűleg ezért
vokális műveit imitáló affekta-susogás (3). nem tud megszületni a nagyfilm prózája
Mindent összevetve a magyar r-ajzfilm mellett a kisfilm költészete.
megújulasi
kísérleteiben
talán legmeszszebb, de ugyanakkor legnagyobb zavarba is jutott. Mintha szűkös műfaji cellá- Az underground törekvésekről az elvetve
ját elhagyva azonnal egy olyan 'erdőbe érkező híradásokból annyit már tudunk: a
szórakoztatóipar hipnózisa .alól úgy próbál
került volna, ahol eltévedt. Kockázatos
unalvolna egyszerűen mint még nem kellően szabadulni, hogy hangsúlyozottan
kiforrott kezdeményezéseket félretolni eze- mas. Igy azonban nem rövid-, még kevésbé
trükkfilmek születnek, hanem nyolcórás,
ket a filmeket, és várni egy új generáközönséget kenyéren
. ciót, akik majd az új eszközöket megfe- egy-kameraállású,a
lelően használják; a művészettörténet
ta- és vízen tartó aszkétileus gyakorlatok. Andy
núsága szerint a művészeti újítók mindig Warhol kérlelhetetlen kamerája többet vai~ felülmúlhatatlanoknak
bizonyultak azon lósít meg a gesztusfestészet tanulságaiból.
mint a festék hánykolódásainak
leképea területen, ahol újítottak, A jeleritkezésük idejében szokatlanságuk folytán éret- zése (4).
A fentiek alapján nem hihető, hogy a
iennek, sutának ható művek idők folyakor képzőművészeti élvonalával lépést kémán mint klasszikus magaslatok lebegnek
a követők hosszú sora előtt. A hány ave- pes tartani az a film, amely kész műveket, vagy ahhoz hasonlókat filmszalagra
~iek mindig is az epigonok közül kerültek
vesz,
és azokat gyorsvágásban feltálalja;
ci, de soha a kezdeményezők közül.
eredményre csak az számíthat, aki az új
törekvések lényegét érti meg, és azt saját
anyagába,
jelen esetben a filmbe transzpoA filmművészet terén a művészettörténeti
nálja.
Mint
ahogy Andy Warhol is tette.
tanulságok érvényét elrnossa a finanszíELég
távlatunk
és adatunk. van már ahrozó szervek kikerü1hetetlen és túlzott behoz, hogy megkockáztathassuk
a kijelen:olyása. A filmművész gyakran alig tudja
tést: az új irányza tokban a legkülönböeldönteni, hogy vajon a tömegszórakozzőbb formában megnyilatkozó dezillúziotatóipar vagy a magas művészet munkánál ó törekvés a döntő, ami - elandalítás
saként tisztelje-e magát. Haa kisebb anyagi befektetés következtében a nagyobb al- helyett - a tisztázatlan előítéletei ben, indulataikiban sötétben alvó emberek ébreszkotóí szabadság a rövidfilmek privilégiu43

tését célozza. És ha ezt egyre brutálisabb
eszközökkel teszi, akkor csakis azért, mert
akiket illet: vagy ásítva a másik oldalukra fordulnak, vagy egyre görcsösebben
húzzák a fejükre a takarót.

A kezdeményezést, úgy látszik, megis valamilyen közvetett epigonizmus sorvaszt ja,
teszi bi.zonytalanná, elkésett é és mint ilyet
könnyelművé. A tüzetes.ebb vizsgálat észreveheti : a jól ható formai változatosság
mögött túlságosan képlékeny
koncepcié
gomolyog. Mintha valaki mindig azt állítaná, ahogy éppen kinéz. Az a vívmány,
hogy egy filmen belül a kifejezés folyamatában különböző stílusirányzatok
másmás pillanatban jutnak kitüntetett szerephez, azon kívül, hogy gazdagítja és elmélyti a jelentést, könnyen a lidérces formációk bűvkörébe vonja az alkotót.
Amennyire
frivolan ambíciózus ötlet
zanzásítani a Hamlet-et, részleteiben anynyira autentikusan
hat pl., hogy anyja
szobájában
kubisztikus
Hamlet jelenik
meg. (5) A koncerttermet
sem lehet polgárilbbnak festeni, mint omlós gouachetechnikával .(9), de a színpadi katonaságot
már nem volt kielégítő jellegtelen vicclapstílusban megrajzolni: helyénvaló lett volna a cserkészpróbakönyvek
vagy még inkább a légoltalmi zsebkönyvek illusztrációinak félreismerhetetlen
modorát választam - gonoszul.
Láttuk a fuldoklás állapotsorozatát olyan
meggyőző stílusmutációkkal
érzékeltetui
(8), ahogy az amerikai John Hubley tudja
követni változó rajzmodorával a gyermekfantázia elvetemült következetlenségeit. És
akad minden "egyrészt-mástrészt"
kritikai
mérlegcsikorgást eLhallgattató egyértelmű
teljesítmény is. Meggyőző és arányos az
ismételgetett lakótelepi sztereotípia fölött
az odalöttyintett fullánkméregszínű pacniasszonyságok fészkelődése. Az ismétlés a
helyéri van, jól fejezik ki a tér és idebeli
egyformaság kilátástalan standard-jét
(7).
Tehát akkortesz jó szelgálatot a stílusmoduláció a rajzfilmnek - és ez egyben a
formalizmus elkerülésének ajánlatos és általanos receptje is lehet -, ha 'nem azt

411ítja a látvány, ahogy kinéz, hanem úgy
néz ki, mint amit állít.

A rajzfilmkészítő
méltán számíthat rá,
hogy ha a Donald-kacsa megszokott üldöztetési sebességet megtartja.
majd a
gyorsaság kasává darálja a jelentéskombinációkat és az asszociációs szerkezetet, akkor a kásat.engerbenelsüllyedő
kritikai éberség csak saját lassú felfogására
vethet, ha utólag nem tud számot adni,
mit is látott, ha képtelen megjegyezni,
hogy mi és miért tetszett, vagy nem tetszett (3, 4). Mielőtt egy nem kevésbé rosszhiszemű kritikus ilyen sanda 'cselfogással gyanúsítanáa
gyorsfilmkészítőt, tisztázni kell, hogy ez az aggály alaptalan.
Amiként egy foton-nyi fényt már érzékel
a szem, úgy minden íngerküszöböt
elérő
mikroeffektus pompásan elkülöníthető
és
az egész szempontjából értékelhető. Természetesen a néző fájdalmasan kap a tovaröppenő, sokat sejtető pillanatok után;
és bosszankodik, hogy a rendező, mintha
mi sem történt volna, robog tovább. A
magvas pillanatokért hálás közönség mégis
folytonosan prolongált bizalommal követi
a gyorsfilm hisztérikus meditációját, de a
végén nyugalommal tudja megkülönböztetni, mikor nem volt az alkotó se hisztérikus, se meditatív, hanem csak felületes,
jobbik esetben ravasz.

Ha valamely alkotás keverten közvetít
esztétikai értelemben
emelkedő és hanyatló, rezonáns és süket, jelentést hordozó és jelentéktelen pillanatokat, felmerül a gyanú, helyesebben a kérdés, vajon
nem a véletlen munkál-e a háttérben. Mindenképpen helyesebb gyanú helyett csak
kérdésről beszélni, mivel az aleatorika megszűletése óta a - jelen filmek által gyakran újra igazolt - véletlen létjogosultságát tagadni ta művészetben ma már merö előítélet. Ha az alkotó a véletlen tevékenysége által létrehozott felülmúlhatatlan hatások iránt alázatból hagyja azokat ugyancsak a véletlen által tönkretenni, személyes inspirációj át elfojtja, olyan
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lelki és erkölcsi erőről tesz tanúságot, ami
az egész rnűben majd mint különös esztétikum visszatérül. Módfelett kényes azonban, ha a filmkészítőnek valami eszébe
jut, és "a mór. megtette kötelességét, a
mór mehet" hirtelen támadt ötlete kedvéért a véletlent félretólja. Még ezt is
megteheti, ha ötlete legalább eléri a véletlen formálta részek átlagszínvonalát. De
mikor mélyen alatta marad és a rongáláson felismerhető a készítő erőszakos kezenyoma - éi követJkezetlen aleatorikusnak
rendszerint ez a sorsa -, az ilyesmi még
a legfelgyorsítottabb hadarásból is gyötrően kisikít.

Ha egy film tempóját nem egy történet
dramaturgiája szabja meg - márpedig az·
új rajzfilm ilyen -, hanem valamely látványban kifejezett gondolat vagy állapotritmus, a rendező elkerülhetetlenül a zenekompon'sták problémájával találja magát szemben, tekintve, hogy időbeli folyamatokat kell szervezni itt is, ott is. Ha a
látvány formai kérdéseit képzőművészeti
kultúrájával oldja meg, a film ritmusát
zeneileg kell megterveznie. A tempó cezúráktól
és nyomatékoktól mentes egyenletessége kételyt ébreszt a befogadóban az
iránt, hogy valóban ik:özölniakarnak-e vele valamit; amiként a hangsúlyok nélküli
beszéd a fecsegés benyomását kelti. A ritmizálást a filmkészitő rendszerint a nagyjából való hangulati megfelelés alapján
alájátszott zenére bízza. A hangosfilm
Lényegében még mindig a beszédhang bűvöletében él, és nem tud szabadulni az
egyre tökéletesebben
megidézett ember
szuggesztiójától. Ezért a zenét mind a kisfilm, mínd a nagyfilm csak rnint alattomosan tempírozó tényezőt kezeli. Ezért engedtetik meg, hogy a kísérőzene aggálytalanul,
tetszőleges ponton félbehagyhat bármely
zenedarabot, ha a kép vált. Míntha a vászon alatt, zsíros gallérjában, még mindig
ott ülne a régi idők mozizongoristája, alárendelt státuszához makacsul ragaszkodva,
és váltogatva játszaná szánalmas repertoárját: hajszához a Tell Vilmos-nyitány t,
szerelmí jelenethez a Tavaszi zsongás-t,
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9. dia dalhoz az Aida bevonulási
indulót
stb. Jóllehet a zene és a kép együtthatása egyik legérzékletesebb és legérzékenyebb területe a filmnek, mégis a legelhanyagoltabb maradt. Valamely organikus
struktúra egyik szektorában sem tűr elnagyoltságot; a rész silányságától az egész
szervezet beteg. Amennyire értékjellemző
acigányzenekarok
kontrásainak bágyadtan lógó hegedűje, ugyanannyira elképzelhetetlen. hogy az igazi zeneszerző a
nagybőgő vagy az üstdob szólamát kevesebb gonddal komponálja meg, mint a
vonósokét. Bármennyire
is stílustiszták
Legyenek a képfolyamatok. képtelenek öszszevarrni és egységben tartani a széttartó,
odavetett zenei mixturákat.

Az értelmezés világossága kedvéért - a j'elen témától kissé eltávolodva - ki kell térni
arra, hogy még olyan hírességek is,mint Fellini, olykor elkövetnek bizonyos zenei brutalitást. Mikor a 8 és J/2-ben a gyógyforrásnál nagykalapos nők fehér árnyékvető
ernyők alatt kortyolgatnak.
Walkürök
lovaglásának zenéje hallható. Sajátos, meglepő, lelkesítő kontrasztot képez a zsúfoltan törekvő zene a lassú mozgással és a
vakító fehérekkel. Wagner sokrétű formálóereje mintegy hátára veszí, és messzire
ragadja a különben csak dekoratív képsort. A néző úgy érzi, hangzás és látvány
kettős támogatása mellett pillanatokon belül eljut valamely nem sejtett megvílágosodáshoz, és fokozódó érdeklődése székéből szinte kiemeli, de csalódottan hanyatlik visszajraikor megjelenik az egyik női
főszereplő, és a zene a legtompább közönynyel átcsap a Semiramis-nyitányba. Valaki
erre rögtön azt mondhatja: Fellini éppen
igy akarta. De Fellini ilyet, a wagneri
zene természete ellenére, nem akarhat.
Altalában előbb-utóbb a rendezőknek fe]
\kell hagyni azzal a szokásukkal, hogy az
egész zeneirodalmat hangkulisszaként kezeljék, az alkalmazott staffázs színvonalára
próbálják lesüllyeszteni, annál is inkább,
mert ezáltal a zeneirodalom sértetlensége
rnellett magát a fi1met degradálják bóvlivá.
A régi tradiciókkal rendelkező színházban

a

már elképzelhetetlen lenne effajta ízlésficam. Fellini is ráfizet a visszaélésre, mert
az említett zenei bűntény után a film viszszasüllyed, már nem is a történetbe, hanem
olyasfajta látványosságba, amelyben a történet szereplői jó ideig leleplezett színészként ágálnak, míg a történet újra hatása
alá tudja keríteni a nézőt. A Walkürök
lovaglása zenéjének szokatlan látványfeltöltő képességet harminc évvel korábban
a Bunuel-Dali féle Andalúziai kutya hangos változata is felhasználta már, és éppen a fehér színnel kapcsolatban. Egy vászonszárnyakkal ellátott biciklistat kisér.
Ugyanazt az elragadó hatást kelti, csakhogya szürrealista cinizmus tapintatával
oldva fel a jelenet ígéretét.
Egyéb klasszikus trükkfilmektől (Léger:
Mechanikus balett, Picabia - Clair : Eeloonásköz) nem kaphatunk tanácsot a hanggal
való bánásmódra vonatkozólag, tekintve
hogy még némafilmekként készültek. Talán emiatt tempóproblémákkal sem küzdöttek, vázlatszerúen, de hasonlíthatatlanul
á tgondol tan egymás után: sorozták a film azóta sem egészen kihasznált trükklelhe tőségeit. Szekatlan volt a statikus látomások mesterének a látvány tempóarányával foglalkoznia; ahhoz hasonló képességű zenész
kellett volna, vagy a kettő egyszemélyben.
Talán éppen Wagner Richard lehetett volna ilyen, ha száz évvel későbben születik.
Adorno megj egyzését figyelembe véve:
"Éppen a szakrális Parsifal - mely a váltott díszletek filmhez hasonlító technikájával él - jelenti az ilyen dialektika csúcsát: a mágikus műalkotás megálmodja a
maga tökéletes ellenképét, a mechanikusat."
Kifejezetten rneglepő, hogy az ötvenes évek nagy operamegfílmesítési
divatja miért kerülte el olyan nagy ívben
a Wagner-operakat. Az, hogya Wagnerunokák Bayreuthban mintegy keresztüllépve a filmen, már Iézenrel hologramdíszleteket vetítenek, sejteti, hogy a mozi
szellemi értelemben szűk és túl. korrupt
hely Wagner összművészeti látomása számára. Talán csak egy magasabb technikai

színvonalon válhat majd általánossá ez a
totalitás és értékszint, amelyet ő kijelölt.
Aránytalanságnak tűnhet a rajzfilmmel
kapcsolatban. Wagner Richardet emlegetni,
de egyrészt e picinyke filmek képsorai
alatt sem szólnak kisebb mcsterek .zenéí,
és ez a tkny könyörtelenül felveti az összművészeti szempontokat, másrészt tematikailag sem szerényebbek nagy elődjüknél.
Eleinte mesés, ironikus formában, majd később irónia nélkül hatalmas zenekísérettel.
halálos komolyan az emberiség egész törtenelmét és jövőjét átfogó példázatokat
láthatunk egyik-másik néhányperces rajzfilmben (1, 2). A wagnerianizmusnak ezek a
magassarkú koboldjai szétszélednek, és némelykor már a dilettantizmus fanyar levegőjét árasztják. Az utóbbi években a magyar rnűvészeti élet közszellemétől sem álltak távol bizonyos megalomániás tünetek.
(Csak a Hamlet és a Bűn és bűnhődés
újabb keletű operai feldolgozását említjük,
s vele szembeállítva a Csodálatos mandarin Lengyel Menyhért-féle észrevehetetlen Iibrettóját.) Ilyen légkörben nem lehet
csodálkozni, hogya
Pannónia filmstúdió
rnűvészei is többre vágynak, mint amit
műfajuk hagyományos kerete kijelöl. De
ha az ambíciózus és megkomolyodott rajzfilm meghitt világát, a gyerekszobát elhagyja, és az ún. nagy
művészetek
területén követeli helyét, úgy számolnia
kell az átláthatatlan lehetőségek szédületével és annak a sokkal magasabbra tolt
rnércének a szigorával, ami odakint várja.
Erdély Miklós

A cikkben

hivatkozott

L Reisenbüchler
2. Reísenbűchler
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rajzfilmek:

Sándor:
Sándor:

Kovásznai György:
Kovásmai György:
Kovásznai György:
Richly Zsol t
Szoboszlay Péter:
Jan;kovrioh Marcell:
Gémes József:

Barbárok ideje
A Nap és a Hold
elrablása
z;'ény és árnyék
ffullámhosszak
Hamlet
Szvit
Sós lötty
Mélyvíz
KoncertioSsimo
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ARCKÉPEK

Macskássy Gyula
Az ötvenes évek első felében a filmgyártás
átszervezése folytán sokáig kérdésesnek
látszott a magyar rajzfilmgyártás
életben
maradása. A Két bors ökröcské-t (19541955) pl. csak olyan feltétellel engedélyeztek, ha a film elkészítését csökkentett
létszámú rajzolói gárda vállalja. A korszak
első filmjei mcséket dolgoztak fel, részben :hagyományos módon, de a tematikai
megújulásban nagy szerepet játszott Macskássy Gyula reklámgrafikai indulása. Az
évtized közepéri két filmjében, az Okos
lány-ban (1955) és Az egér és az oroszlán-ban (1957) a mesés Iematikát
rekJámfeladattal kapcsolta össze. Emnek az
alkotói törekvésnek legsikerültebb
műve
(A rovatban

közöU képek:

Somfai

István

az 1958-ban készít-ett A telhetetlen
méhecske, amelyben egyszerűbb, rajzosabb
grafikát
alkalmaz, s ezzel következő alkotói korszakának Ifilmjeihez készíti elő
az utat.
A hatvanas évek első fele jelenti pályája
legsikeresebb szakaszát,
amikor a magyar
rajzfilm olyan klasszikus aLkotásait készíti, mint a Ceruza és rtuiir {1960), a
Párbaj (1960), az 1, 2, 3 ... (1962) és a
Romantikus
történet
(1964). Ezekben a
művekben már Várnai Györggyel dolgozott együtt, s a filmek magas színvonalú,
humanista gondolatisága és sallangoktól
megtisztított
grafikai
megformálása
a
legkülönbözőbb nemzetközi és hazai fesztiválokon és filmszemleken szerzett elismerést és megbecsülést.

felvé-
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Macskássy-Vámai:

Kíváncsiság

Macskássy-Vá1·nai:

Párbaj

Macskássy-Várnai:
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Macskássy-

A

öreg

Várnai:

szobor

Kimeríthetetlen megújulásának
bizonyítéka, hogy az évtized végére az ·ún. egyperces filmek megalkotásával a műfaj legjobb hazai darabjait hozza létre, s ezzel
ismét iskolát teremt. A Icisember - nagy
város (1967). Anagyember
(1968), a Rács
(1970), a Kíváncsiság (1970), Az öreg (1971),
A szebor (1971) a legmaradandóbb
alkotásai az egyperces rnűfajnak, s oennük
a
művész
humanizmussal
elegy humorával
találkozhatunk

Bleier Edit
Az egyik legfiatalabb filmrendező a' stúdióban, aki a frappáns, c-élratörően rövid
filmekhez vonzódik elsősorban. A Mondok
egy viccet _(Rögtönzés, 1968), a KálváTia
(1968) és a Milyen a Balaton? (1968) körülhatárolt érdeklődésű, tudatos alkotónak
mutatta. A Kálváriá-ban a középkori festészet miniatúráit idézi nagy megjelenitő
erővel, s a Golgota képei közé egyszercsak
a vietnami háború két megrendítő hatású
dokumentumjelenetét
vágja közbe. Másik
filmje, a Milyen a Balaton? a gyermekrajzok világát kornbinálja eredeti dokumentumfelvételekkel.

Cseh András
A Pannónia Stúdió egyik legrégibb munkalársa, aki egyaránt készített egyedi filmeket és sorozatok egyes darabjait. Első
filmjében, A tapéta nem núnden-ben (1964)
olyan ember életét mutatja be, akinek mindig a környezete határozta meg, hogy rriiképp alakuljon a sorsa. Ebben az animációs
filmben fényképeket, levelezőlapokat kombinál grafikai eljárásokkal. Következő művében, az ApTilisi szél-ben (1965) emberek hangulatát, játékosságát adja vissza
a már kikísérletezett
sokoldalúsággal.
1968-ban készíti el szuggesztív Nyersanyag-át, amelynek "Döse" egy gyurmafigura. A gyurma "hős" attól függően
vesz fel különböző alakzatokat, hogy milyen külső behatások érik.
.
Ezzel párhuzamosan a sorozatfilmekben
a hagyományos rajzfilmes megoldások kö-

vetője. Részt <vett a Peti- és a Marci-sorozatokban, a Vili és Bütyök-ben
(5 filmet
készített), újabban pedig az Egászségügyi
Minisztérium finanszirozásábanké szülő ifjúsági, felvilágostíó HurTá-soro:3:Ü egyi.k
rendezője.

Csermák Tibor
1951-től kezdve dolgozott a rajzfilmgyártásban, s első önálló rendezéséhez 1957ben jutott, amikor Móricz Zsigmond két
meséjét filmesítette meg, A török és a
tehenek-et és a Kismalac és a faTkasok-at.
Ezekben a művekben még a hagyományos
stílusú mese-ábrázolásmóddal
élt, következő alkotása, A piTOspöttyös labda (1961)
azonban már egyéni stílussal rendelkező
müvészről
tanúskodik. A Hárs László modern meséje nyomán készült film grafikai
világa a gyermekrajzo'k hangulatát idézi;
a játékért mindenre képes gyerm::I~-(realitásból álomba álváltó kalandjainak megformálása tartalom és form9.· sikeres találkozásának
bizonyítéka.
A Kovásznai
Györ.gy fcrgatókőnyvéből
készített A da,l
ÖTömé-t (1963) az első miskolci Magyar
Rövidfilm Fesztivál plakettjével tüntették
ki. A holdhorgász-ban (1964) ismét 'a mese
világában ábrázolja jó és rossz harcát.
A film - meseszerűsége és mély gondolatisága folytán - egyaránt hat gyerekekre és felnőttekre, rnindkét korosztály
teljes értékű rajzfilm élmény t kap. Utolsó
alkotását, a Végh György forgatókönyve
alapján készített Futyuri mint mesterdetektív-et
(1966) már munkatársa,
Cseh
András fejezte be Csermák 1965-ben bekövetkeze t váratlan halála rniatt.
Dargay Attila
Első filmjében, a Ne hagyd magad emberké-ben (1958) a hagyományos rajzfilmekkel szemben emberalakot
állított a
középpen tba, s ennek a fig.urának a sorsán keresztül vizsgálta a történelemben
sodródó emberiség ön tudatra ébredését.
A film érdeme, hogy olyan kérdéseket
vetett fel elsőként, amelyek a hatvanas
évekre a magyar rajz.film meghatározóivá
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mutat hasonlóságot a kelet-európai deheroizáló törekvésekkel, elsősorban a csehszlovák filmek szemléletmódjával.
Az 1968-ban elkezdett Vili és Bütyöksorozatban
két kiskatona
kalandjainak
rajzfilmes megjelenítésével a szatirikushumoros ábrázolás területét terj-esztette
ki alkotótársaival, Cseh Andrással, Mata
Jánossal, Szabó Szabolecsal. 1969-.ben kezdett dolgozni francia megrendelésre
La
Fontaine meséinek filmváltozatán.
Dargay Attila:

Dargay Attila:

Variációk egy sárkányra

Rendhagyó történetek

váltak. Ebben a filmben az alakok megformálása (elsősorban a főhősé) már arra a felfogásra utal, amely Dargayt a VaTiációk_,ban és a Rendhagyó
torténetekben vezette. 1961-62-ben amerikai megrendelésre
készült
az ATthur-sorozat,
amelynek egyik vezető rendezője volt (hat
filmet készített), s az itt szerzett tapasztalatokat más sorozatban is felhasználta.
1964-től Nepp Józseffel és Jankovich Marcellel együtt a Gusztáv-sorozatban
dolgozott. Ezzel egyidejűleg a fiataloknak készített MaTci-sorozat írója és egyik rendezője volt, amelyben a tudományos ismeretterjesztést kapcsolták össze a rajzfilm
lehetőségeiveL A Gusztáv-filmek
többaspektusú
szernléletmódját
fedezhet jük fel
a VaTiációk egy sáTkányra (1967) és a
Rendhagyó torténetek: (1970) c. filmjeiben.
Mindkét mű hangvételét a groteszk lelemények jellemzik. Különösen a Variációk
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Foky Ottó
Először tervezőként dolgozott, és első filmjét 1962-ben készítette Siker címmel. Pályafutása a hatvanas évek második felében teljesedik ki igazán, amikor szatirikus
célzatú, tudományos-fantasztikus
bábfil. meket kezd készíteni. Az Igy lövünk miben (1965) a magyar űrkutatás körüli bonyodalmakról számol be. Az Ellopták a
vitaminomat (1966) tárgymozgatással megoldott krimí-paródía.
A Bizonyos
jóslatok (1967) a valóság és filmi világ ellentétében rejlő trükk-Lehetőséget használja ki, ismét a tudományos-fantasztíkus
formát alkalmazva. A nagy mérkiizés
(1968)
a televízió vetélkedői iránt feltámadt szenvedélyt karikírozza az égitestek közötti
viadalról szóló televíziós közvetítés formájában.
Tevékeny részt vállalt az "Egy vadász
emlékiratai" el.zészitéséből,
amelynek hét
filmjét
rendezte,
a Gyógykígyó-t,
az
AgyaTmagyarázat-ot,
a Kőnig, a strucc-ot,
a Puszit Oktopusznak-ot,
az Ottó és az
oroszlán-t, a Keserű keselyű-t és a Gorilla
csemegéjé-t.

Gámes

József

1968-ban készített Kovicertissimo c. filmje
azonnal világhírt
szerzett
alkotójának,
nemcsak a frappáns ötlet, a mély gondolatiság, hanern a színvonalas formai kivitel
révén is. Ezt a festői stílust alkalmazta
következő két filmjében, a Díszlépés-ben
(1969) és az Esemény-ben (1970). Mintha
ő is érezte volna ennek a stílusnak a ve-

szélyeit, mert következő két kis groteszkjében már ismét a tartalomnak megfelelő formát választott, képi világát a
karikaturisztikusan
túlzó rajzosság relé
tolta el, ezzel egyidejűleg az ábrázolás
tónusát a tematikához illő szürkészöldben
találta meg. A Temetés (1970) és az Infantilizmus (1971) (mindkettő Bélai István forgatókönyvéből) az egyperces fi1mek sorát
követi, s mély emberi mondanivalójával
egyetlen váratlan csattanóra épül.
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Imre István
Foky Ottó: Ellopták

1951-től kezdve foglalkozott bábfilmrendezéssel. Első báb-filmjét,
a mintegy félórányi Mese a mihaszna köcsögről-t 1956ban készítette el. A didergő király-t (1957)
az ismert Móra-rnese, a Vetélytársak-at
(1958) pedig mai mese és Weöres Sándor
mulatságo s versei alapján rendezte.
Pályája elején a báJbjátékfilmekkel párhuzamosan bábreklámfilmeket is készített.
(Magyar paprika, Királyok bora, Magyar
textil). Első kiugró sikere a Szentgalleni
kaland-hoz (1961) fűződik.
A bábfilmek mellett néhányszor az animációs film területére
is "kirándult".
1962-.ben készítette Derkovits Gyula farnetszeteiből az 1514-et, majd Réber Lászlóval együtt az Autókór-t
(1964), 1968ban pedig a Mindent látó királylány
c.
papírkivágásos filmet.
A hagyományos típusú bábfilmek mellett (Szeretem
az állatot, Jóka ördöge,
Csere-bere, Hobby) egyre inkább olyan
jellegű kísérletekbe kezd, hogyan lehet
más tárgyakkal is "báb"-filmet készíteni:
Százarcú Bill (1967), Somogyi lakodalom
(1968).
A bábfilmgyártás magas színvonala folytán a bábműterem is hozzákezdett sorozatok készítéséhez. Először az "Egy világhírű vadász emlékirataiv-t
(1968-1970)
filmesítették meg, ennek. forgatókönyveit
Végh Györggyel, Dargay Attilával, Nepp
J ózseffel a rend ezők, Imre István és Foky
Ottó készítették. A filmek kőzül Imre
István hatot rendezett, az Észtigris-t,
a
Profikenguru-t,
a Jegesmedve
megder-

a vitaminomat

Gémes József: Temetés

Imre István: Stux barátunk karriert

csinál

medvé-t, a Cseles csellós-t, a Zsiráfketrec-et és a Csíkos csikók-at. 1971....,bena
Televízió részére kezdett hozzá Romhányi
József forgatókönyve nyomán a Casanova
kontra Kékszakáll
c. felnőtteknek szóló
sorozathoz.
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Jankovich Marcell
1960 óta dolgozik a Pannónia Stúdióban,
első sikerei a Gusztáv-sorozathoz fűződnek, amelynek 17 filmjét rendezte. Első
'c:.gyedirajzfilmjét 1965-ben rendezte Karinthy Ferenc írásából, a Szilveszteri
legendá-t. Igazi magáratalálása 1968-,ban kezdődik az Almok szárnyán-nal,
amely az
Air India ,rendelésére készült. A Hídavatás-sal (1969), a Mélyvíz-zel
(1970) és a
Mással beszélnek-'ker' (1970) gondolatilag
is igényes fiLmeket készített. Ez utóbbiban
telefonkagylók mozgatásával ábrázolja a
nagyvárosi közömbösséget
a magányos
egyénnel szemben, aki sehol sem talál
meghallgatásra, s végül a szó szeros értelmében kénytelen önmagába fordulni. Jelenl-eg az első egész estét betöltő magyar
rajzfilm, a János vitéz vez-ető rendezője.

Jankovich

Jankovich

Marcell:

Marcell:

Mással beszélnek

Mélyvíz

Kovásznai György
Először
forgatókönyvíróként
és dramaturgként dolgozott a rajzfilm,gyártásban
1962-től, majd a következő évben készítette el első filmjét, a Monológ-ot. Egy
életérzés visszaadására törekedett a legkü'önbözőbb lehetőségek felhasználásával,
mégi3 ezt a művet elsősorban a kollázstechnika alkalmazása jellemezte. A Tükö1'képek-ben (1964) már két állatfigura másmás stílusú, rajzos és festői megjelenítését
láttuk, majd az Atváltozások-ban
(1965)
egy férfi és. egy női fej különböző stílusban elővarázsolt me tasnorfózi sai tűnnek
szemünk elé. A Mesék a művészet világából
(1965) c. három "tételből" álló paródiája
a sznolbság különféle változatait
(film,
hangverseny, színház) állítja pellengérre.
A viszonylag rosszabb kritikai visszhanggal fogadott A fény örömé-ben (1966) állófotókat kombinál festett részletekkel,
- azokat mozgatja, s azt vizsgálja, hogy az
elemek minírnális megváltoztatása milyen
hatással van az egész rnű struktúrájára és
rnondanivalójára. A Napló-ban (1966) az
élő szereplőt kornbinálja korábbi vívmányaival, így mutatja be egy érzelem kialaku1ásának történetét,
ahol a festett
részletek mintegy értelmezik, s többértelrnűvé teszik a rnűvet.
1967-ben fog hozzá 'egyik legnagyobb
igényű munkájához, a Hamlet arnirnációs
filmen való feldolgozásá.hoz. A dráma legfontosabb csomópontjait ragadta ki, s a
köré építette fel a cselekményt. Narrátorszöveg mutatja be a szereplőket, és mesélí a történetet, de a lényeg a mindent elsöprő lendületű mozgás, A filrri. egyi.k legkiemelkedőbb
része
a párbaj-jelenet,
amelyben a zaklatott grafikai tónusú
viaskodást beat-zene kíséri.
A Reggeltől estig (1967) és a Ballada
(1968) után készíti el Korniss Dezső festővel együtt - Korniss "Illuminations" c,
képsorozata nyomán - az Egy festő napló-ját (1968), amely egy festő műhelyébe
kínál betekintést.
A Várakozni
jó-ban
az Omega-együttes
egyik számát "festi
meg", Ezzel a filmjével a kortársi világot,
elsősorban a rnodern zenét mintegy élet-

érzés kifejezőjét használja fel - Reisenbüchler Sándor Amiko?' én még kissrác
voltam c. filmjéhez 'hasonlóan. Ugyanebben az évben még egy filmet készített
Korniss Dezsővel, a sok vitát kiváltott
Házasodik a tücsök (Pásztor tánc) címűt,
amelyben a népművészet elemeinek felhasználására törekedtek. E filmjeiben elsősorban hang és kép alkalmazásának lehetőségei érdekelték. A Hullámhosszok-at
és a Fény és ámyék-ot ugyancsak e törekvés szolgálatába
állította. A V áras a
szememen át (1970) ismét arról tanúskodik,
hogyanaturfilm
és az animációs film
összekapcsolásának
ésötvözésének
lehetőségeit keresi.

Osztálya részére készített Kukori és Kotko dá....
b an. A Bálint Agnes forgatókönyvéből készült, ·ez utóbbi filmek nem csupán
szórakozást akarnak nyujtani, hanem rendezőjük egyik nyilatkozata szerint: "a film
sok problémával foglalkozik, malyekkel a
gyerek az őt körülvevő felnőtt világban találkozik: kispolgáriság, képmutatás,
nagyképűség stb."

Mata János
Első filmjével, a Szabály az szabály-lyal
(1964) a !hatvanas évek rajzfilmjének általános humanizálódásí
kérdéséhez szól hozzá. A Madár-ban (1966) a fölösleges tekin télytiszteletet állítja pellengérre. Ma ta
János filmjei kivitelükben már azt a modern rajzfilmszemléletet
tükrözik, amely
a hatvanas évek közepére mind általánosabbá vált nálunk is. Lehetőleg csak a
lényegre koncentrál, a főalak vagy alakok
körül kerüli a túlzott dekorativitást és a
felesleges rajzosságet. Annyi alkotóhoz hasonlóan ő is dolgozik sorozatokban, először a Vili és Bütyök-ben, a MagyaTázom
magunkat-ban, majd a Televízió Ifjúsági

Mata János: Kukori

és Kotkoda-sorozat

Kovásznai György: Fény és árnyék

Kovásznai György: Rajz a "Rügyfakadás"-hoz

Nepp József
A kezdetben háttér-tervezőként
dolgozó alkotó 1961-<benkészítette el első filmjét, a
Szenvedély-t, amellyel az emberi hibák,

Nepp

József:

Yeti

dala

Nepp József: Mese a bogárról

magatartástípusok szatirikus feltárása kezdődött el. Pályáján mintegy intermezzo
a Kívánj akármit (Öcsi és a varázsló),
amely a gyerek-ruesefilm modern változatának igényével lép fel. Magára találása a
Holnaptól kezdve (1963) hősének megalkotásával kezdődik. 1963-ban a Balázs Béla
Stúdió keretén belül készítette el Mese a
bogárról c. filmjét. 1964-ben kezd Dargay
Attilával és Jankóvich Marcellal a Gusztávsorozaton dolgozni, amelynek figurája a
Holnaptól kezdve főhőseként vált ismertté.
Nepp József a sorozat célkitűzését így
fogalmazta meg: "Olyan emberi hibákról
akarunk szólni, amelyeket másoknál hibáztatunk, míg saját magunknál egy kézlegyintéssel elintézünk."
A Gusztáv-sorozattal kezdődik forgatókönyvírói pályafutása, s itt további jelentős állomások Foky Ottó bábfilmjeinek
forgatókönyvei. (Igy lövünk mi, Bizonyos
jóslatok, A nagy mérkiizés, Ezüstmajom).
Ö készítette viszont Komlós János forgatókönyvéből az .Oxidia
(1965) c. filmet,
amelyben mint maga megd'ogalmazta: "a
monumentális hatások elérésének lehetsége izgatott. Ugyanakkor a sokszor karinthys ihletettségű fantasztikum is magával ragadott." Következő művében ismét
más oldaláról mutatkozott be. Az Öt perc
gyilkosság-ban (1968) az érdekelte ,,(éppen
mert a szórakoztatást
elengedhetetlennek
tartom a filmgyártásban), miképpen lehetne krirni-elemeket
megeleveníteni
rajzfilmben."
1968-tól készíti a televízió részére a
Mézga-sorozatot, amely az Üzenet a jövőből címet viselte. A forgatókönyvben
alkalma nyílott arra, hogy a fantasztikum
iránti vonzódását kiélje ; a változó színvonalú kalandok mellett emlékezetes figurákat is sikerült teremtenie.

Réber László

Nepp

József:

öt perc

gvilkosság

A hatvanas évek közepéri a neves karikaturista három filmet készített a Pannónia
Stúdióban. Az Autókór-t {1964) maga írta
és rajzolta, s Imre Istvánnal együtt rendezték. A film rajz és fénykép kombínálásából született. Másik filmjét, az Eldo-

rádó-t (1965) ugyancsak a kollázs-technika
alkalmazása jellemezte, itt a technikai és
kommunikációs
eszközök eluralkodását
vette célba. A montreali világkiállításra
rendezte 50 másodperces filmjét, az Ember, föld és az űr-t (1966).

Reisenbüchler Sándor
Az Egy portré századunkb6Z
(1965), a
montreali wilágkiállításra
készített 50 másodperces Küzdelem
(1966) mintegy előkészületet jelentett két nagy filmjéhez.
A Nap és a Hold elrablásá-t (1968) és a
Barbárok idejé-t (1970) a magasfokú audio-vizuális egységre való törekvés jellemzi, ugyanakkor filmjei gondolatvilágát
ellentétek rnozgásából építi fel. A Juhász
Ferenc-költernény
nyomán készült mű

Reisenbüchler

Sándor: Barbárok

Reisenb'Üchler S.: A

ideje

Nap és a Hold

elrablása

négy "tételből" áll, mindegyik más alapmotívurnot bont ki, s az első és második,
illetve a harmadik és negyedik rész élesen szembenáll egymással. A képi világ
szembenállását húzza alá és variálja az
egyes részek alatt felhangzó zene. A Barbárok ideje - előző filmjének képzőművészeti megformálásával
szemben (ennek elemei legtöbbször a magyar folklór motívumanyagából nőttek ki) - a kollázs-technikát alkalmazza. Különböző fotókat helyez egymás mellé, amelyek egyegy képkivágaton belül az értékek különös hierarchiáját hozzák létre. Itt már
nemcsak képeket, képsorokat állít szembe,
nemcsak "horizo.ntálisan" komponál, hanem egy képen belül is különböző
fölérendeltségi víszonyokat hoz létre. A vertikális kompoziciót erősítik a hang- és
zörej effektus ok, amelyek €gyszersmind el-

Reisenbüchler

s.:

Reisenbüchler

S.: 1812

Barbárok

ideje

védő Háborúról írott szimtóníája
felhasználásával), ahol az előtér és a háttér
több síkban való felépítését
vizsgálja.

Richly Zsolt

Richly

Zsolt:

Már első filmjétől kezdve költészet, zene
és képzőművészet
szintézisének megteremtésére törekedett. Az Indiában (1966) c.
filmben az eredeti József Attila-költemény szinte még csak ürügy volt, :hogy
kivételes festői és rajzkészségének szabad
improvizációs lehetőséget biztosítson. Már
itt is fetűnik, ahogyan a napkorong színváltozásait megjeleníti, s filmje egységes,
" kifejező hátteret megalkotta. Következő
műveiben, A pává-ban (1969) és a Szuiiben 1(1969)Kodály zenéje és az ének már
szervesen hozzá tartoznak a filmhez, a népi motívumokból, népművészeti
elemekből
kibontott képi világ most már ennek a
zenének tudatosabb és emocionálisabb élményét adják. Az Ady Endre vers ére komponált Kodály-kórus képeinek világa a
századelő képzőművészeti
törekvéseit, elsősorban az expresszícnizmust idézik. A
film folklorisztikus : elemei külön tanulmányozást érdemelnek. A Medvetánc-ban
(1970) hasonló úton jár, de itt elsősorban
a grafika irányából közelíti meg anyagát.
Új filmjében,' a MolnáT Anna népballadából készített alkotásában a naturszereplőnek a film képzőművészeti világába való
bekapcsolása Iehetőségét keresi.

Medvetánc

Szabó Sipos Tamás

Richly

Zsolt:

Molnár

Anna

(vázlat)

mélyítik a látottak jelentését. Ez a tudatos
alkotói törekvés a szovjet avantgarde, főLeg Elzenstein és Meyerholdeljár,ásai t
idézi, akik az érzelmi és intellektuális hatást egyszerre vették célba. A képen
belüli világ összefüggéseinek megteremtésére irányuló kísérleteit folytatta új
filmjében (Csajkovszkij nak az 1812-es Hon60

Első jelentős filmjében, a Homo FabeT-ban
(Vannak eszközeink, 1965) már azok a jellegzetességek ismerhetők fel, amelyek későbbi pályáját fogják jellemezni. Igen erőteljesen érdeklődikaz emberiség tudományos-technikai fejlődese iránt. Művében
rajzet és fényképet, hangot és képet magától értetődő természetességgel kapcsol
össze, illetve állít ellentétbe.
A Kurüzslás
(1966) és a Sanyi manó
almafája (1967)c. mesefilmje után propagandafilmet készített az Egészségügyi

Minisztérium részére A szabadidő helyes
felhasználása (1967) címmel. Ugyanebben
az évben készítette
a Vajúdó fiatal-t,
amelyben az eltűnt hős környezetének hamis magyarázkodását, ill. a társadalmi gondolkodásban elterjedt közhelyeket ("hiányzott szülői otthon melege", .,a társadalom segít", "idegbeteg generációhoz tartozunk") gúnyolja ki. Itt is élő szereplővel (Sándor György "humoralistával")
kornbinálja a rajzos részeket.
1968-ban kezd hozzá a Televízió részére a Magya1'ázom a mechanizmust-sorozat készítéséhez, amelynek főhőse ugyanolyan
mblematikus
figura lelt, mint
Gusztáv. Utána elkészült a folytatása Magyarázom a jövőnket címmel, s most készül a Magya1'ázom magunkat, amelyben
mindennapi életünk fonákságait pellengerezi ki.

Szabó Sipos Tamás: Mechanizmus-sorozat

Szabó Szabolcs
Önálló rendezői pályafutását
1961-ben
kezdte, az amerikai megrendelésre készített Arthur-sorozatban
rendezett három
filmet. Következő két egyedi filmjének
forgatókönyvét
Ezópus meséj
nyomán
Somogyi Pál és Várnai Cyörgy írták,
Az oroszlán, a tulok és a szamár-t (1963)
és A róka és a holló-t (1964) egyaránt a
könnyed, célra törő rajzosság jellemezte,
az álla tfigu rák sikeres egyénítésével.
1967ben a Kőszénerdők c. oktatófilmjét készít'etle,amelyb
n a fényképeket a természettudományos könyvek illusztrációs stílusával kornbinálta. A sorozatfilmek közül
a Marci-ban é a Vili és Bütyök-ben
dolgozott.

Szoboszlay

Szoboszlay Péter: Aki

bújt,

bújt ...

Péter

Pályája kezdetétől, a Ha én felnőtt volnék-tól (1966) foglalkoztatta agyerekvilág
ábrázolása, a gyerekek és felnőttek ellentéte. Az Aki bújt, bújt ... (1968) amelyet
Végh Györggyel együtt írt, már teljes
fegyverzetében mutatja be a rendezőt, aki
mindent meg tud valósítani. Itt alkalmazza

Szobos.:lcy Péter:

Rend a házban

és a Hun·á-sorozatban dolgozott. A sorozat filmjei az iskoláskorú fiatalok egy-egy
problémájával
foglalkozva, nevelési feladatot teljesítenek.

Ternovszky

Vajda

1968-tól kezdve Nepp József mellett dolgozott tervezőként a Mézga-sorozatban,
s
1970-ben
epp forgatókönyvéből
készítette 'el első filmjét, a Modern edzésmódszerek-et,

Béla: Strip-tease

Vajda

Vajda

Béla: Feleségképzés,

Béla

anno 1904

először a natunhangot, amelyre a film
grafikaját építi. A Sós lötty-ben (1969) és
a Rend a házban (1970) c. fi1mjében már
kép és hang szimultán értelmeresére törekszik. Nem eredeti hangfelvételt, hanem
kisgyerek számára írt szövege t használt
fel az Egy csepp vér c. reklámfilmjében.
amely a hazai reklámfilmgyártásban
úttörő jelentőségű. Apa és fia a véradás szerepéről, jelentőségéről beszélget, s miközben ezt halljuk, a filmvásznon a vér felhasználásat Látjuk. Legújabb, készülő filmjében a zenei Ieitmotívum variációs lehetősége foglalkoztatja a film képi világának alakításában.

Béla

Kezdetben a hang és kép kapcsolatából
létrehozható groteszk hatások érdekeltek,
mint vizsgafilmjében,
a Nyelvlecké-ben
. (1968), majd a Feleségképzés
anno 1904ben (1970). A vizuális anyag a hang síkján
elhangzotlaka t bontotta
ki, értelmezte.
Az 1969-ben készített Közhelyek
a groteszk meghonosítasát
tűzte ki célul. A
Mozi, a Tojás, a Reggeli ábrándozás, a
Sztriptíz (1970) a mindennapi élet fonákságaira vagy az emberek szerepjátszási
hajlamára hívja fel a figyelmet.
Legújabb filmjében, az Arcok mögöttben (Analitikus portrék, 1971) Papp Oszkár festményeinek segítségével mutat rá
az emberi arc sokféleségére, többaspektusú megközelítésére és e reliefszerűen
megformált
festői arcképek mögött az
alapvető emberi magatartástípusokra.

Temesi Miklós
Több sorozat készítésében vett részt. Először az Arthur-sorozatban,
majd a Gusztáv-ban (7 filmet rendezett), a Marci-ban
62
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A magyar rajz- és animációs filmek nemzetközi díjai
Macskássy- Várnai
Ceruza és radír
Erdei sportverseny
Két bors ökröcske
Kisember - nagyváros
Párbaj

Peti és a gépember
Roman tikus történet

1960.
1954.
1957.
1959.
1961.
1961.
1970.
1965.
1966.

-

a rajzfilm kat. díja
I. díj
I. díj
Kékszalag díj
a zsüri különdíj a
a legjobb rajzfilm díja
nagydíj
a rajzfilm kat. II. díj
Ezüst Pelikán díj

Csermák Tibor
Pirospöttyös labda

1968, Velence

-

Arany Oroszlán díj

Dargay Attila
Variációk egy sárkányra
Béka és ökör

1968. Mamala
1970. Tampere

-

Ezüst Pelikán díj
"Gyermekrfilm kat."
I. díj (megosztva)

1968. Lipcse
1970. Lyon

-

Arany Galamb dí]
Legjobb animációs film

Gémes József
Koncertissimo

1968. Krakkó

-

Esemény
Díszlépés

1968. Chicago
1970. Lipcse
1971. Nyon

-

a zsűri külőndíj a
(Arany Sárkány díj)
Ezüst Hugo díj
Lipcse város díja
Ezüst Sestertius

1971. Annecy

-

a zsűri külön dicséretben részesítette

Kovásznai György
Atváltozások

1965. Mannheim

-

Arany Dukát díj

Nepp József
Mese a bogárról
Öt perc gyilkosság
Szenvedély

1966. Rodez
1967. Oberhausen
1968. Addis Abeba

-

nagydíj
a rövidfilm kat. fődíja
II. díj

Reisenbüchler Sándor
A Nap és a Hold elrablása

1970. Mamala

-

Arany Pelikán díj

Foky Ottó
Bizonyos jóslatok

Jankovich
Mélyvíz

Karlovy Vary
Párizs
Varsó
Amerikai fesztivál
Cannes
Oberhausen
Cordoba (Argentína)
Gottwaldov
Mamaia

(finn)

Marcell
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Homo Faber

-

Szabadidö helyes felhasználása

1966. Bilbao
1968. Phnom-Penh
1969. Antwerpen

-

III. díj
Arany Oroszlán díj
III. díj

Temesi Miklós
Hurrá,cigi!

1969. Várna

-

III. díj

Ternovszky Béla
Modern edzésmódszerek

1971. Oberhausen

-

a közönség díja
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AZ IDÖ ROSTÁJÁBAN
Jancsó történelemszemléletének

vitájához

Mert gyáva volt és szolga volt
S életét élni sohse merte,
A Sors, a sorsa,
Hajh, be megverte, be megverte.
Semmi kétség, a nemzeti történelem folyama tainak megengedhetetlen ül nega tiv
leegyszerűsítésével állunk itt szemben írhatná e versről a kritikus.
Ez a hőkölő harco k népe
Mindig ilyen volt: apró khánok
Révén minden igának barma,
Sohse harcolt még harcot végig,
Csak léhán és gyáván kavarta.
Betyár urai így nevelték,
Nem rúg vissza, csak búsan átkoz,
S ki egysze7' rúgott a magyar ba,
Szinte kedvet kap a rúgáshoz.
Ma is itt ül lomhán, petyhüdten,
Fejét, jussát, szívét kobozzák
S ha néhányan nem kiáltoznánk,
Azt se tudná, hogy őt pofozzák.
E vers, nyilvánvaló, a tömegek balos
és kispolgári lebecsülésének, a kispolgári
pesszimizmusnak a kifejezése, a tömegkapcsolatokat nélkülöző, a tömegek pasz-

szivitását eltúlzó vagy abszolutizáló értelmiségiforradalmár
romantikus 'elképzelése,
amely szükségképpen a reakció erejének
és hatalmi eszközeinek végzetszerű eltúlzását, a forradalom erőinek lebecsülését
foglalja magában - állapíthatná meg az
ideológus.
Fejünkre lassan-lassan nőnek
A beteljesedett végzetek
Tegnapján és mostanján az Időnek.
Mindenki mindenkiért
beteg,
Beteg századokért lakolva.
Mí mást .fejez ki ez a strófa, mint a
nemzeti múlt morbid szemléletét. a magyar jövő lehetős.égein·ek fatalista és peszszimista lebecsülését - nyilatkozhatná a
publicista. És nyilatkozta is közíró, kritikus, politikus annak idején, Tisza
István érájában, ha nem is ilyen megfogalmazásban, nem is szó szerint ilyen indoko1ással támadva, bírálva, oktatva a
költő t.
Ma tanítjuk e verseket. A közíró, a politikus, a tanár példaképnek állítja az ifjúság, az írástudók, a művészek elé a költő t :
Ady Endrét. Alkalmasin t felismerik, vagy
elfogadják a felismerést, hogy nép-ostorozó átkai, útvesztést kiáltó próféciái, a
századelő sodró áradású tömegmozgalmai
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közepette is, a forradalmat érlelő, életsejtő periódusban is igazak, kétségbeesései és látomásai nem csüggesztő, de
felrázó-riasztó hatásúak voltak. E felismeréshez, még inkább elfogadásához nyilván távlatra, az életmű igazságainak beteljesedésére van szükség. És ez ritkán
adatik meg kortársaknak.

Eltérő értelmezések
Manapság Janosó Miklós filmjei váltanak
ki megújuló művészeti és szemleleti vitákat. A művészi nagyságrend, a lényeglátás és a kifejező erő összemérésének
szándéka nélkül is megállapítható az intellektuális magatartás bizonyos genealógiai
kapcsolata a századelő forradalmár költőjének és legjelentősebb mai filmrendezőnkriek válaszkereső indulatában, a történelemmel perelő - és a róluk folyó - vitákban. Jancsót - szerzőtársával, Hernádi
Gyulával együtt - ugyancsak a hatalom,
a rend, a lÍorradalom,a nép kölcsönös viszonylatai és permanens ütközései, a győztesek és az elbukottak, a hatalmat és az eszmét őrzők, a hatalmat és az eszmét vesztők, a tétlenül tűrők, a némán szenvedők
és a céltalanul sodródók sorsa foglalkoztatja. E filmeket a gondolkodásra és értelmezésre kényszerí-tés kitartó, az ismétlések monotóniáját is vállaló szándéka
hatja át. Érthető, hogy kezdettől ugyancsak éles közéleti töltésű viták fogadták és
kísérik őket.
Legutóbb az Égi bárány került a viták
mérlegére, A filmsorozatnak az a darabja,
amely a visszatérő problémát történelmünk tragikus rnélypont jához: a Tanácsköztársaság bukása napján kialakult szituációhoz, az ellenforradalmi hatalomátvétel véres - az egész korszakra érvényessé
tágított - pillanatához kapcsolja. Az állásfoglalások ezúttal is széles skálán szóró dnak a janesői filmnyelv értelmezésében, a
zsákutcába-torkollás vagy az új szakasznyitás megítélésében. Figyelemreméltó új
vonás azonban, hogy a hozzászólók az
eddiginélcentrálisabb
érdeklődéssel vonják be a díszkusszióba Jancsó és Hernádi
történelemszemléletét.
E szemléletet. meg-

"

kérdőjelezve, érinti Rényi Péter; egyetemes, kelet-európai távlatokba helyezve,
mély megértéssel elemzi Lackó Miklós a
FiLmkultúra 1971. 2. számában; átgondolt
történeti koncepcióvá avatja Józsa Péter,
vele polemizálva viszont negatív sematizmusban marasztalja el Mód Aladár a Valóság 1971. 9., rilletve 12. számában.
A Jancsó-filmekhez és erősen polifón
értékelésükhöz kapcsolódó megjegyzéseim.
gondolattársításaim a történelemszemléletre szorítkoznak. A filmesztétika területére
való elkalandozástól készültségern és hajlandóságom egyaránt visszatart.

J ózsa Péter magyarázatokban túladagolt.
de megvilágosító esztétikai elemzésekben is gazdag tanulmánya filmnyelven
elbeszélt "történetírásának" , az utolsó
száz év újraátgondolt történelmi koncepciójának minősíti a .Iancsó-c-Hernádi-műveket. Vele szemben Mód Aladár többször hangsúlyozott jóindulattal és "pozitív várakozással" a tehetségesnek elismert filmrendező iránt "megkérdőjelezi" rnűvészi és ideológiai pozíciójának
ellentmondásait. Mód a Tanácsköztársaság
bukásának, a forradalmi erők gyengeségének és a nép passzivitásának az Égi bárány-ban való megjelenítését a "balos, kispolgári forradalmiság" pesszimizmusaként
értelmezi. Szerinte "Jancsó 1919 lényegében balos, ma már azonban igazában dogmatikusnak minősülő megítélésével a magyar történelem nagy folyamatait is" loeegyszerűsíti, ami részben a tömegkapcsolatokat nélkülöző, a tömegek passzivitását
eltúlzó "értelmiségi forradalmár romantikus" elképzeléseiből, a nemzeti történelem nagy folyamatainak "megengedhetetlenül negatív" semabizálásából,
részben
pedig "a társadalmi mechanizmusról vallott, újszerűnek tűnő, divatos, de a társadalmi és hatalmi mechanizmust lényegében a polgári szociológiai megközelítéssel
azonos nézőpontjából" következik. Egyfelől tehát balos dogmatrizmus, másfelől a divatos polgári szcciológía hatalmi mechanizmus-modelljének átvétele. Nem mondom, valaminő elvont kombinatoráka sze-

rin t lehetséges párosítás, de a valóságban
erőltetett konstrukció ez, amelynek amint bizonyítani igyekszem - mindkét
állítása megalapozatlan.
J ózsa Péter és Mód Aladár tanulmánya nemcsak nézőpontban és elvekben ellentétes, de módszerben is, erősen
eltér egymástól. Józsa a Jancsó-filmek
strukturális
építkezésének
elemzésére,
sajátos fdlmnyelvi szemiotikájának
és
szimbólum-rendszerének megfejtésére törekszik, és a gondolatgazdag esztétikai anaIízisből vonja le a történelemszemléletre
vonatkozó - ezerintem túlzott - következtetéseit. Mód módszerének egyik sajátos vonása, hogya problémahoz Józsa interpretálását
kritizálva közelit. Igaz, e
módszer tudományos korrektségében maga
is kételkedvén, olykor megjegyzi, hogy
egyik-másik vitatott tételt Józsa mondja,
nem Jancsó. Még azt is megpendíti, hogy
egyáltalán "helyes~e Jancsó filmjeit Józsa
tanulmányának tükrében vitatni". De aztán sorra-rendre elhárítja az aggályokat :
Józsa a kritíkus pontokon helyesen értelmezi Jancsót, legfeljebb kiélezettebben fogalmazza a filmekben benne rejlő szemléleti problémákat, És végül azzal a meglepő érvvel igazolja módszerét, és nyugtatja meg a netán kétkedő olvasót : "az
alkotó mándenesetre felelős azért, hogy a
kritikusok és a nézők hogyan értelmezik
az alkotás művészi megoldását és mondanivalóját"

.

Mód persze a filmeket magukat is megtapogatja, s ebben az ideológiai-tartalmi
elemzés módszerét használja az eszmei
mondanivaló kibogozására. S éppen azt
hiányolja, amit Józsa a legnagyobb teljesítményként dicsér: az "extenzív történelmi totalitást", az objektíve meghatározott történeti tények és tényezők, és a
szubjektív szándékok, lehetőségek dialektikus teljességével .hitelesített történelemszemléletet. Egyetlen ponton azonban a
szögesen ellentétes álláspontok mégis találkoznak. Mindketten egyetértenek abban,
hogy Jancsó "a magyar történelmet gondolja végig", filmjeinek jélrendszerét
e
"történelemírás" logikai alapképlete determinálja. Megegyeznek abban a bizo-

nyosságnak feltűntetett
hipotézisben is,
hogy Jancsó szerint "Magyarország 48
után lemaradt a politikai fejlődésben, a
hatalom az obskurus reakció !kezébe került, a néptömegek politikai aktivitása,
demokratikus közéletisége sorvadásnak indult, s a tisztán látó kevesek egyre nehezebb helyzetbe kerültek". Hipotézist említettem, mert első látásra nyilvánvalónak
tartom, hogy Józsa fölöttébb ingatag fejlődés-sémát cementez le fejtegetései fundamentumául,

A filmek történetisége
Szabadítsuk meg először is a vitát egy
akár pozitív, akár negatív előjelű túlzástóL Sem Jancsó, sem Hernádi nem történész, nem a magyar történelmet gondolják
végig, nem azt fordítják
át filmnyelvre.
Eleve elhibázott alapállás őket akár történeti folyamatok, sorsfordulók hiteles tolmácsaként, egy évszázadot átölelő.iextenzív
totalitás" első kifejezőjeként magasztalni,
akár rajtuk e folyamatok, sorsfordulók
tisztázását, valaminő történetírói hitelességet számon kérni. Fogadjuk el alap állásul, amit maga Jancsó és Hernádi több
ízben kifejtett: ők struktúrák mozgását,
ütközését, hatal:mi rendszerek mechanizmusát, illetve bizonyos magatartásformák
társadalmivá válását és ebben az értelemben "történelmi rnozgásmodelleket" vizsgá nak. (Ebben a meghatározásban csupán
a "struktúra" fogalom használatát érzem
elmosódottnak. Időszerű is lenne már tudományos szótárunk eme népszerű, de neveletlen újszülöttjét
egyszer megfegyelrnezni, - de erre nem ez a vita a megfelelő alkalorn.)
A lényeg az, hogy Jancsót és Hernádit
egy nagyon is jelenkori és aktuális probléma: a hatalom elidegenedése s az elidegenedett hatalom önfenntartó mechanizmusa, zárt közösségak ("struktúrák")
erkölcsi és magatartásí normáinak, szertartásainak, sztereotípiáinak kialakulása és
struktúraforrnáló szerepe izgatja.
A problémát lehetne a jelen idősíkján,
pusztán térheli dimenzióban, vagyis lényegében szociológiai módszerrel is nyo-

mon követni. Jancsó és Hernádi azonban a
történelmi dimenziót választja, a történelemben keresi meg azokat a szituációkat,
amelyek a "struktúrák" közti és az azokon
belüli ütközesek drámai anyagát adják.
A szándék nem historizáló, nem a múltat
igazítja mai normatív koncepciókhoz, hanem a mai problémát teszi távlatossá. az
irracionalizmus, a sovinizmus, a vallási
fanatizmus eszméinek, a hatalmi rendszerek létrejöttének és önfenntartó mechanizmusának történeti variánsaihoz nyúl viszsza. Jancsó szavaival: "egy jelenség komponensei" jobban kielemezhetők "a születés pillanatában".
A történeti
dimenzióba helyezés ugyanakkor arra is alkalmas, hogy Jancsó sajátos művészi eszközeivel: különböző idősíkok egymásra épí - .
tésével vagy egymásba mosásával, tudatos anakronizmusokkal, allegorikus utalásokkal, a strukturális pozíciókat vagy a
közösséghez való tantozást kifejező szimbólumokkal a konkrét szituációt térben
és időben kitágítsa, az egyszeri eseményhez kötöttet regionális vagy egyetemes
érvényűvé emelje.
A szituáció, a szírrtér és a "struktúra" alkotó 'elemei az egyes filmekben történetiek és különbözőek. De már a szituáció is
többé-kevésbé időtlenített, a színtér csaknem minden esetben nyílt térség, mező, erdő, vízpart, városi tér, utca - is
a konkrét lokális tól elvonatkoztatott,
a
strukturális elemek mozgása is általánosított. A "struktúrán" belüli viszonylatok,
mozgások, konfliktusok
modellje pedig
változatlan, önmagát legfeljebb árnyaltabban, gazdagabban reprodukáló: a hatalmat
megszerző vagy gyakorló, a rendet őrző
csoport - a hatalmi rendszert tagadó, radikális változásra elszárit többnyire
forradalmi, olykor reakciós - közösség
-,
s e kettő küzdelmétől távolálló, az
ütközést szenilélő vagy szenvedő, időlegesen egyik vagy másik tudatos csoporthoz
csapódó, de attól elnyomott, manipulált
tömeg.
Kézenfekvő, hogy e modellnek nemcsak a
külső kerete, nemcsak váltakozó tartalmi
elemei, de a mögötte rejlő szemlélet is
történeti, mégpedig történelemszemléleti
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vita szülötte. Több mint stílusszerűnek,
HZ elemzés belső követelményének
tartom tehát, hogy a Jancsó-Hernádi-történelemszemlélethez históriai aspektusból
közelítsünk.

A magyar történelemszemlélet
"modelljei"
Kissé messzire kell visszakanyarodnunk:
a magyar történeti nemzettudat genezíséhez. A magyar nemesi nemzettudatot a
13. század végén Kézai Simon alapozta
meg a 'hún=-rnagyar rokonságról és a nemesség eredetéről alkotott historizáló mítoszával. A tudati kohézió e mítikus elemei bővültek és terjedtek el főként a
Hunyadi-korban
s a 15. század végén,
hogy aztán Werbőczi politikai-jogi kodlfjkálásában örökítődjenek az utókorra, s
olvadjanak bele a 19. század romantikus
nacionalista történetírásába és nemzettudatába. A 'folyamatot legutóbb Szűcs Jenő
követte nyomon széles látókörű, eredeti
tanulmányában (A nemzet hístorikuma és
a történelemszemlélet
nemzeti látóköre.
Bp. 1970.) Szűcs fejti ki, hogy a romantika
teremtette meg azt a gondolati modellt,
amely az ".emberiség egysége" antik és
felvilágosodott-racionalista
koncepció helyébe az ősi, organikus és válto zaHan
nemzet gondolatát állította, és ebbe természetszerűen a nemesi nemzettudat elemeit is - már ahol ilyenek voltak - beolvasztotta.
A "nemzeti ébredés" korának romantikus nacionalista történetírása és történeti
publicisztikája három fő témakönhöz kapcsolta mítoszait: a nemzet eredetéhez (a
dáko-román, a nagyrnorva-szláv, a húnmagyar teória), a nemzet kontinuitásának,
fennmaradásának
magyarázatához
(faji,
kulturális felsőbbrendűség, életerő, katonai, államalkotó és szervező géniusz stb.)
és a nemzeti küldetéshez (a csehek huszitizmusból merítő demokratikus, a lengyelek krísztusi megváltói, a románok antik
kultúraőrzői, ill. nyugati kultúraterjesztő,
a magya:rok "ker,eszténység védőpajzsa"
hivatástudata),

A nemzettudat mitológiájához a romantika történetírása
a historizálással járult
hozzá. A jelen intézményeit, társadalmi és
jogi viszonyait a rmúltba vetítette vissza,
vagy jogosságukat a múlt alapján tagadta;
a nemzetet, a nemzeti államot, sőt a nemzeti célokat és vágyakat is öröktől fogva
valónak, vagy legalábbis egykoron tartósan létezett valóságnak tekintette. A hisíorizáló szemlelet szerin t ugyanis a történelem csak időben előrehaladó, de strukturálisan nem változó folyamat, tehát a
nemzetet meghatározó etnikai jellemzők,
lelki alkat, szokások is állandóak, organikusak, a nemzettest minden tagiára érvényesek és egyúttal - kötelező ek. Az immanens és invariábilis etnikai (faji) jellernzőkön és a közös lelki alkaton alapuló
nemzetegység a nacionalista tudatnak olyan
"agregát" mítosza, amelynek érvényét a
20. század formáturnos történészei, Szekfű
Gyula, Deér József is vallották. és amely
mai nemzettudatunkba
is beszűrődött.
A nacionalista történelemszemlélet belső
Iogíkájánál fogva erős szubjektivizmussal
fonódott össze, akár a történelem meghatározó tényezőinek magyarázatát, akár a
romantika által újjávarázsolt hőskultuszt,
akár a történelem pedagógiai funkciójának
értelmezését tekintjük. A történelem: hatalmas példatár, éspedig nemcsak a jellemnevelés céljára, ahogyan a klasszikus humanista pedagógia felfogta, hanem a nemzeti jogok és jogtalanságok igazolására;
mindannak heroizálására,
amit az uralkodó nacionalizmus nemzetinek deklarált,
és rnindannak a diszkreditálására. amit a
nemzettől "idegennek" ítélt. A nacionalista történeti mítológia anyaga jórészt a
nemzeti hősök köré font glóriás, illetve
az árulókra és bűnbakokra sütött megbélyegző mítoszok molekulái ból állt össze,
E mitológia - a görög-rómaitól eltérően nem tűrt ellentmondást. A hős minden
ízében-tettében hibátlan, népmesei fogantatású hős volt, az ellenség mindig "ősi",
"természetes", az áruló egész múlt jában,
családjában,
még leszármazottaiban
is
"gyanús". (A mítoszalkotó szemlélet nem
nyugodott bele abba sem, hogy a nemzeti
hős baleset áldozatává váljék, vagy ön-

gyilkos legyen. Ergo: Zrínyi Miklóst,
Széchenyi Istvánt, Teleki Lászlót az "ősellenség" , Bécs gyilkos ágensei tették el
láb alól.) A mítosz konzisztenciája megkövetelte a múlt historizáló retusálását.
A .nacionalista historizmusnak
is volt
egyfajta "modellje". A kiemelkedő nemzeti hős, a mögötte sorakozó vitézek, hazafiak - az ellenség - és a vele paktáló
árulók, a defetisták, (szelídebb változatban: a gyászvitézek, bűnbakok): ebben a
háromszögben mozogtak egy-egy nemzeti
mondakör konfliktusai. És minél több vereséget szenvedett, minél több kudarco t élt
át, minél kielégítetlenebb volt igényeiben
és vágyaiban valamely nemzet, annál inkább
szüksége volt történelmi kormpenzációkra,
honmentő hősökre, a hajdani
dicsőség
példáira, ádáz és túlerőben lévő ellenségre, nemtelen
árulókra,
cselszövőkre,
vagy legalábbis a fátumra, amely átkos
pártviszály t támasztott a hazafiak között.
Mindehhez hozzá kell tennem azonban,
hogy a nacionalista mitológiának volt bizonyos pozitív, haladó szerepe
is a
közép- és kelet-európai
népek "ébr.esztésében", nemzettudatuk
kikovácsolásában,
mint minden mitológiának oa maga idején,
él maga teremtő közösségében.
A nemzettudat e mítizált "modelljével"
és magával a historizálással már a pozitivizmus szembeszállt (a reformkori Horváth Mihály, Szalai László, a századvég
történészei közül Marczali Henrik, Márki
Sándor, Acsády Ignác, Tagányí Károly),
él gyökeres szemléleti szakítást azonban a
történelmi materializmus
alapozta meg.
Nem szükséges itt ismert tételeinek fejtegetése. Témánk összefüggésépen
elég
annyi, hogy a lényegében statikus, szubjektív ihistorizáló szemlélettel szemben a
történeti fejlődés objektív törvényszerűségeken alapuló felfogását, az egységes nemzetközösség koncepciójával szemben a társadalom osztályszemléletét képviselte, és
racionális érvekkel aláásta a mítoszoka t,
illúziókat. Századunk első évtizedeiben a
Huszadik Század köre, a polgári radikálisok (Jászi Oszkár, Szeride Pál) és a
marxista szecialisták (Szabó Ervin, Agoston Péter) a nemesi eredetű nacionalizmus
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nemzettudatával gyökeresen ellentétes tör., gigjárta e három pólus viszonyának vatörténeti
variténeti koncepciótszögeztek
szembe. Eb- lóságos és szimbólikus
ációi t.
ben a "nemesi" nemzetet, a "feudális
oligarchia" országlását áthidalhatatlan szaA mítizált nacionalista nemzettudattal
kadék választotta el a nem idealizált, in- szemben tehát a századelőn megszületett
kább elnyomatásában és elmaradottságáegy forradalmi demokratikus töltésű, tuban ábrázolt néptől, amelyet koronként a dományosan is megközelített, rnűvészileg
progresszió kicsiny, bátor csapata igye'ke- ic; hitelesített
új szemlélet. Hogy mégis
zett felrázni a feudális iga lerázására.
az előbbi maradt az uralkodó s az utóbbi
Ezt az antit-ézist fogalmazta át Ady köl- csupán kevesek kincse lett, annak okai
tészete úgy, hogy egyúttal a nemzeti
történelmünk obiektív körülményeiben. az
hagyomány
haladó örökségével szintetip1lemorradalmi rendszer hatalmi viszonvalzálta.
Ady a történelemszemléletben
és b=n ée; társadalomfejlődésünk
saiátos tormagyarság tudatban is forradalmi újat ho- zulásaiban
ezúttal nem részletezhető
zott, amint legutóbb Király István impo- ténvezőkben
rejlettek.
Számunkra,
záns Ady-monográfiájában
kimutatta. A minthogy Jancsó és Hernádi számára is,
f')rrada:mi új a nacionalista mitológia - fő- lényegesebb és izzatóbb kérdés az. hogy
ként a honfoglaláshoz, a "hősi" hódítások1945 után. a hatalmi és a társadalmi vihoz, a Thaly-féle kuruc romantikához fű- szonyok forradalmi átrendezése nyomán
ződő rnítoszok - rombolása, a népi magyarmiért nem alakult át radikálisan az értelság betern tett rétegeinek feltárása és 'ez- miség, a nép széles rétegeinek történelemzel szeros kapcsolatban az úri Magyarszemlélete, 'honnan a nemzettudat sokat
ország, a dőzsölő Hunnia megátkozása.
vitatott "zavarai"? Az okok szövevényéből
megtagadása volt. Történelmi "modelljéitt egyet, a szemléleti komponenst szeretnek" egyik pólus-án tehát az úri rend, ném kiemelni.
a Petőfi indulatát idéző "dicsőséges nagyIsmeretes, hogy a történelem dialektiurak", az óságtartók, a rabló, szerenesés
kus materialista szemléletét a sztálini korritterek: a magyar Pokol állt. Velük szem- szak dogrnatizmusa súlyosan eltorzította.
ben az idővel is, időnként is változó két- A múlt és a változó valóság objektív törféle ellentábort, egy vagy-vagy
alternatívényszerűségeinek kutatását az önkényes
vát vonultatott fel. A egyik "modell", a gyakorlatot igazoló szubjektív tételek ilsereg-toborzó, reményes évadok modellje, lusztrálása váltotta fel. Ez a szubjektivizkétpólusú: az úri rend ellen alázadásra
mus ismét mítoszokat teremtett, elsősorkész tömegek, "roppant hadak seregel- ban a hataLomra jutott 'forradalmi csoport
nek". (Ady itt visszatérően a "sereg" szót erede tét, vereségeit és győzelmét illetően.
s a többesszám első személyt ihasználja, De mítizálta az egész történelmi folyas e mi magába foglalja a Láz ifjú seregét matot is, amelyet most már a racionális
is, a proletárok fehér seregeit és Dózsa és objektív marxi törvényszerűség-értélkaszás népét Is.) A másik, a vesztett csaták mezéstől elszakadt, önkényesen alkalmaés remények estéinek "modellje" háromzott "történelmi szükségszerüség" igazgapólusú. Ebben az úri bítozlók zsandár
tott, Ezt az elvont, irracionalizált "szükvédte rendjét eleinte csupán magános lá- ségszerűséget"
ugyancsak mítizált erők:
zadók, tehetetlen messiások, utóbb "egybea romantikusan idealizált, forradalmi "nép",
vert mártirok" , bujdosó szegénylegények
a hibátlan, emberfeletti vezető, az - egyre
megfáradt, de hittelenül is hű kis csapata fogyatkozó szám ú - hős valósította meg,
tagadja, amelyet nem követ, nem ért a illetve a szintén mítizált "ellenség", az
távolálló harmadik
pólus:
a vertnek
.,áruló" akadályozta, Ez a mitológia sem
született,
ebsorsba
törődött,
közönyös tűrt ellentmondást. A mítosz konzisztenciája megkövetelte a hősök híbátlanítását,
"csordanép" . A magyar Pokol, a magyar
Messiások és a hőkölés népe egyre gyakaz árulók, renegátok kiiktatását a törtérabban visszatérő "modelljében" Ady vé- nelemből. s általában a történelem vissza70

menő hatályú át...,átértékelését. Vagyis a
dogmatizmus ismét a historizálást követelte meg a történetírástól.
Szubjektivizmus,
"forradalmi"
mitológia, hőskultusz és reaktivált historizálás
alakították ki a dogmatizmus történelemszemleleti modelljét, amelynek egyik pólusára az ellenség, a másikra a forradalmi
élcsapat, a harmadikra az őt fokozatosan
megértő, követő, zömében ugyancsak forradalmi nép került, Szemmellátható,
minden tartalmi
különbözőség
ellenére,
a
nacionalista és a dogmatikus szemlelet
modelljének, gondolati kategóriáinak
és
mítosz termő mechanizmusának hasonlósága, amit csak erősített
a sztálini korszak
dogmatizmusának a nacionalizmussal való
szamos érintkezése, a népinek a nemzetivel, a nemzetinek a haladóval való egyre inkább tért hódító - azonosítása.
Nos, az 1945 utáni magyar tudatfejlődésben ,(és a szemszed népekében is), azt
hiszem, az történt, hogy a két modell
egymásra kopírozódott. Ahol nem fedték
egymást, ott a, tudatba vésődött kép halvány maradt (1919, Trianon, a kommun-sta hősök stb.), vagy elmosódott (a Werbőczi-,
Pázmány-,
Tisza-kultusz).
Ahol
azonban nemcsak a strukturális építkezés,
hanem a gondolati és érzelmi affinitás
folytán is egybeestek, elsősorban a függe tlenségi harcok, Rákóczi, Kossuth, 1848
esetében, ott a nemzettudat
progresszív
és retrográd i11úziói, valós és mítikus elemei megerősödtek. A két modell persze
nem volt eleve kongruens,
össze kellett pászítand őket. Az összekötő kapocs
szerepét egy kortól és körülményektől
függetlenített,
visszavetített
fogalompár:
az "úri hazaárulás" és a "népi patriotizmus" töltötte be. Az új, "koettős nyomatú" modellben az egymásba mosódott
külső,
idegen és belső osztályellenség
(illetve áruló), az összefonódotl nemze1 i és népi
hős a hazafias-honvédő-osztályharcos nép (illetve a koronként vele
összefogó haladó nemesség, haladó polgárság, értelmiség) alkotta a történelmi konfliktus-séma alapelemeit. A nemzettudat
zavarai pedig abból fakadtak, -hogy ez a
szemlelet és modell állandóan konfron-

tálódott a valósággal, a múlt tudományosan feltárt fejlődési tendenciáival - és a
jelen realitásaival.

Szakítás a historizáló mítoszokkal
Ezekután Jancsó és Hernádi eszmetörténeti jalentöségét abban látom, hogy filmjeik e két ágból összefonódott
szemlelettel való radikális szakítást képviselik, és
ennyiben
történetírásunk
egy évtizede
bontakozó tudományos törekvéseivel tartanak rokonságot. A szakítás három fő
fronton következett be. Először a mitoszrombolásbtm: Jancsó és Hemádi kővetkeze.,
tesen és sokkoló hatással rombolják a nacionalizmusból átmentett mítoszokat, éppúgy, mint a szocialista forradalom eltorzítóitól teremtetteket. a hőskultuszt éppúgy, mint a naiv nép-mítoszt. Modelljükben az "áruló" sem rnítizált alak, hanem
magatartásvariáns,
a kényszer súlya alatt
megtört áldozat. A filmek kegyetlen tárgyiassága, a gyilkolás és megerőszakolás
ábrázolása, az embert lemeztelenítő önkény lemeztelenítése a mítoszrombolást is
szolgálja. Sokan, még az értök közül is,
zavartan állnak a demítizálás jancsói módszere előtt, vagy racionális érvekkel tagadják, hogy egyáltalán erről lenne szó.
Dehát a demítizálásnak többféle esztétikai
megoldása is lehetséges. Történhet
racionális "szétszereléssel" , parodizálással,
vagy - amint Jancsó teszi - a mítoszok
belső logikájának ad absurdum Ieszítésével, vagyis a mítosz önrombolásával.
A második vonal a szubjektív hístorizálá·ssal- és művészi megfelelőjével. a J ókaitípusú romantikus és anekdotizáló meseszövéssel - való szakítás 'és egy objektív,
szociológíai
eredetű
elemzés filmszerű
megalkotása. A filmek mindig egy konkrét struktura keresztmetszetéből indulnak
el, hogy aztán a folyamatot: csoportok,
közösségek
mozgás-modelljét
vizsgálják,
amelyben a csoport-mozgás koreográfiája,
akárcsak a közösségi szirnbólika, a filmszerű jellemzés eszköze. Ebben a vonatkozásban a strukturális elrendezés a szubjektiv historizálással szemben a törvényszerű kifejezését is szolgálja, éspedig tör71

téneti értelemben, mint mozgástendenciák
történelmi megje1enítése, és szociológiai értelemben is, mint magatartások társadalmivá, csoportrelációk intézményessé, a csoporthoz tartozást tudatosító szokások rítuálíssá válásának művészi tükrözése. Rokontörekvések korunk társadalomtudományában is fellelhetőek. E felfogás szerint a
történelem nem pedagógiai példaképek,
nem közvetlenül "aktualizálható"
tanulságok gyűjteménye, hanern tartós, a jelenig
ható tendenciák birkózásának többdimenziós tere.
A harmadik vonalon a tartalmi szakítás
helyezkedik el. Jancsó és Hernádi a történelemben nem a nemzeti eszme diadalmas térhódításának
folyamatát látja, és
közvetlenül a szecialista forradalom bukásának, majd győzelmének szükségszerüségét, okait sem kutatja. Öket elsődlegesen századunk pusztító, dehumanizáló erőinek, irracionalizmusának
és félelmetessé
nőtt hatalmi apparátusának veszélye zak-·
latja. Látószögük fókuszában az emberi
áll, éspedig nem egyedi 'egyszeriségében,
hanem közösségi magatartásának,
sorsának alakulásában. Ennek megfelelően korunk központi problémája az, hogy képes-e egy szűkebb vagy tágabb közösség
egyrészt a fölébe nőtt, elidegenedett apparátusok
nyomásánakellenállni,
vagy
azokat megváltoztatni,
másrészt a maga
alkotta szabályok, szervezetek, eszmék humánus tartalmát megőrizni a vereség megpróbáltatásai és a győzelem próbatételei
közepette is. E probléma
átvilágítását
szolgálják - többek között - mind a hatalom mechanizmusának,
mind a struktúraformáló motívumcknak aprólékos egzaktsággal elemzett jelenetei.
Ha a Jancsó-Hernádi-filmek
történelemszemléleie valójában a nacionalizmus
és a dogmatizmus historizáló szemléletével
és mitológiájával való szakítás aspektusában közelíthető meg, akkor logikusan a
szakítás tényét és nem a végigvitel következetességét lehet vitatni. Ha továbbá a történelem csupán a filmnyelvi
kifejezés
és a strukturális modell nyersanyaga, de
nem az elbeszélés és magyarázat rendező
elve, akkor értelmetlen bárminő történet72

írói oknyomozást számon kérni tőlille Az
Égi bárány esetében például, szerintem,
nem Jancsó, hanem a kritikus a "dogmatikus", aki a filmben a Tanácsköztársaság
bukásának totális magyarázatát,
a forradalmi kormány népi és nemzeti politikájának elemzését hiányolja. (Közbevetőleg:
még történészt érvelésnek is meglehetősen
absztrakt a világforradalom
közeli megvalósulásában
hívő Tanácsköztársaságtól
azt a nemzeti egységfront-politikát
elvárni, amelyet a kommunista mozgalorn
gyakorlata csak 1935 után, ra fasizmus elleni élet-malál-harc
kiélezett időszakában
alakított ki. Még indokolatlanabb e histoTizáló attitűd megkövetel-ése Jancsótól. aki
a Tanácsköztársaság
bukását kész tényként kezeli, és éppen az ellenforradalmi
konszolidáció gyilkos és manipulációs arzenálját - többek között a nemzeti érzelrnek, reminiszcenciák, nacionalista mítoszok hatékonyságát - mutatja be.)

Hagyomány és újítás
Jancsó és Hernádi gondolati modelljének
megértésében számomra nem oa nacionalizmussal és a dogmatizmussal való radikális szakítás, hanem a saját elődeikhez,
a saját hagyományukhoz való viszony az
igazán érdekes kérdés. És ezen belül sem
annyira a gondolati mcdellnek a radikálisokéval és Adyéval való rokonsága, a
problémafelvetés monotóniájának, a megoldatlanság vagy megoldhatatlanság
érzésének hasonlósága, rnint inkább az elődöktől való különbözés, a saját hagyományok túllépése.
Ebben az összefüggésben először is az
érdemel figyelmet, hogy a Jancsó-filmek
Ady csata- és reményvesztett időszakainak
ciklusaihoz s ",háro.mpólusú" modelljéhez
nyúlnak vissza. (Csak a legutóbbi film a
Még kér a nép rokonítható a "kétpólusú",
forradalmas versekkel.) Másodszor az állapítható meg, hogy Ady belülről átélt
múlt-vállalásával,
a forradalmi csapattal
vagy sereggel azonosuló prófétikus attitüdjével
szemben Jancsót a történeti és
érzelmi distancia-tartás, a forradalmi csapattal sem maradéktalanul
azonosuló, ra-

cicnalis-intellektuális kutató attitüd jel- ta. A Jancsó-filmek zárt csoportjai a szimlemzi. (Ez alól megintcsak a Még kér a patizánsokat, reformereket nem fogadják
nép a kivétel, amelyben a legegyértel- be, alangyosokat, ingadozókat kivetik maműbb és kritikátlanabb a forradalmi csa- gukból. Több filmben felvi11an a szarvezet
pattal való azonosulás.) Ehhez kapcsol- öncélúvá válásának, "bürokra tizálódásának" bírálata is: az eleven közösségí szimható a harmadik különbség: Adynállehetséges a magános lázadás, a halottak ve- bólum formálissá, a beszéd és ének liturzérlése, Jancsónál történeti érvénnyel csak giává, maga a szerwezet az elnyomás eszcsoportok, "struktúrák"
ütköznek. Ne- közeivé is váthat. Másrészt távlatossá vált
gyedszer, Ady szimbólumai közvetleneb- a forradalmi humanizmus kritikai mérbül képezik a valóságot, és nem hordoz- oéje. Jancsó sehol sem tagadja a forradalnak allegorikus értelmet. "A gyújtogató, mi erőszak jogosságát, de elutasítja az incsóvás ember" félreérthetetlenül a "geszti tézményesített, a meggyőzést helyettesítő
bolond": Tisza István. Jancsó szimbólum- . erőszakot, különösképpen ahatalommá
rendszere áttételesebb, időtlenebb, allego- szerveződőtt csoportnak mind a kívülállókkal, mind a saját tagjaival szemben
rikus értelmezésekkel interpolálható.
A magatartás és a kifejezés különbőző- ahkahmazobt önpusztító erőszakát és deEz a humanista
sége részben nyilvánvalóan a f.él évszázad moralizáló manipulációját.
objektív változásaival magyarázható. A kritikai vonal, amely legvilágosabban a
rajzolódott ki, rnost
történelem maga válaszolt sok mindenre, Fényes szelek-ben
ami 1914 előtt csak program vagy talány a Még kér a nép-ben megtört, vagy legvolt, amiben csak hinni vagy kétkedni le- alábbis ambivalenssé vált. (A forradalmi
hetett. Hogya strukturális modellünknél csapat tudatos vezetői saját soraikban sem
maradjunk: a 'I'isza-féle úri rend még tűrik az ellenvéLeményt, elpusztítják az
a megalkuvás árán
"jogrend", uraílmi módszerei még áttekint- erőszakelleneseket,
hetően primitívek voltak ahhoz képest, élni akarókat. A két vezető nő sohasem
arnivé a következő évtizedek hatalmi rend- vetkőzik, mint a nepi egyszerűséget,
tisztaságot megtestesítő fiatal lányok, de
szerei - a kafkai vizió beteljesülése fejlődte'k. A "nép", ha többnyire tűrt, sod- felöltözve csizrnásan "tereli" őket stb.).
ródott, lapult is, olykor bele is szólt a politi- Ami eddig a forradalmi csoport "bűnkába, és mindenképpen elvesztette 19. szá- beesésének" forrása volt, az most 'erézadi manipulálatlan ártat1anságát. Száza- nyévé magasztosul, és a romantikusan
dunkban a forradalom tábora pedig veresé- heroizált, győzelmes megoldás erőforrágeket és győzelmeket szerrvedett el,csatáka t, sává válik. Ezt az újítást alkalmasint
híveket és illúziókat vesztett, és nem tudta egészen friss élmények, az új baloldallal
elkerülni a maga jakobinus dilemmáját: le- való rokonszenvek is motiválják (a gitáros
het-e a hatalmat és a forradalmat egyszer- beatle "angyal" beiktatása is ezt valóre megtartani, lehet-e dehumanizáló esz- színűsíti), mégis, Jancsó kritikai humanizmusának halványodását látom az új filmközökkel a humánumot diadalra juttatni?
És természetesen, fél évszázad alatt a for- ben.
Fél évszázad tapasztalatai Jancsó és
radalmár értelmiségi, az alkotó művész
helyzete, evidenciaé'lménye is, a közössé- Hernádi felfogásában nem változtatták meg
gével való kommunikáció formája, lehető- a nép, a "tömeg" strukturális pozícióját
sége és szabadsága is jelentős változáso- és mozgástendenciáját, de módosították e
mozgás motivációját. A nép olykor, felkon ment keresztül.
A megváltozott evidenciaélmény és köz- hevült pillanatokban, követi a forradalmár
lési lehetőség legvilágosabban a forradal- csoportot, de nem kiegyenesített kaszával,
már csapathoz való viszonyban. jut kife- hanem zenével, tánccal, vígassággal. Másjezésre. Egyrészt tárgyilagosabb lett a ne- kor, a "bűnbánás" évadjain aláveti magát
gatív tendenciák kibontása: az öntudatos a hatalomnak, de nem átkokkal, hanem
zenével, táncoal, imádsággal. Sőt olykor
csapat szektaszerű elzárkózásának bírála-

a hatalom önszorgalrnú Ioiengesztelésével is. esetben a pusztulás, az elkallódás, a meddő
Hogy ez az engesztelő áldozat s a túlélés statisztálás a strukturák
ütközésénél.
Törgörcsös vágya végül is az elnyomottak
téneti szempontból nem hiteles az átmeneemberséget is megrontja, és az önpusztí- teknek, a kompromisszumoknak, az új utak
tásba torkollik, arra legkegyetlenebbül
a keresésének ez a kategorikus elutasítása. ElCsend és kiáltás eszméltetett. Az önismeret
ső kérdés: vajon nem a magános útkeresőktisztításának ez a radikális módszere két- ből, a létező "struktúrákat" tagadókból lomségtelenül tartalmaz valós elemeket, de vas- bosodnak-e ki új hajtások, a jövendő váltokos egyszerűsítéseket is. És itt nem is annyi- zások "csírastruktúrái"? A második kérdés:
ra a sodródás bizonyos aktivizálódásának, az vajon éppen korunk, az "atomkor", nem
alávetettség némileg önkéntes vagy ma- produkált és nem produkálhat-e nagyon
ri'pulált elfogadásának a sugalmazása a is humánus érvényű kompromisszumokat,
szembeötlő, hanem a nép, a tömeg túlsá- nagyon is humánus diasznú "struktúrabőgosan absztrakt, strukturálatlan jellemzése. vüléseket" ? Az előbbi megjegyzéssel, a
Nem a konkrét szituációhoz kötött törté- riépábrázolásra
vonatkozóval ellentétben,
neti árnyalás hiánya, hanem a strukturális
itt nem a differenciálás, hanem a struktúelemzés elmosódottsága az, ami kifogásol- rákban elfoglalt hely és funkció
'egyszeható. A "nép" már a századfordulón sem rűsítését tartom vitathatónak.
Hogy ez
volt szociális és magatartásbeli rétegzetta történetileg indokolt differenciálás,
a
ségében olyan homogén, ahogyan azt a mellőzött "csírastruktúrák"
és átmenetek
radikalisok láttatták. Fél évszázad forga- felmutatása esztétikailag megvalósítható-e
tagában azonban sokszoros differenciáltsáés belefér-e Jancsó hárornpólusú modellga evidenssé vált. Jól kitapintható típusok, jébe, az kérdéses. További latolgatása
rétegek alakultak ki a hatalmat kiszolgáló, azonban már témám határainak illegális
belőle táp1álkozó "aljnövény~ettől" a min- átlépése lenne.
denkori "urakkal" szemben ellenzéki, szervezetlen lázongókíg.
A kiáltás joga
Jancsó és Hernádi tehát szemléletük
belső nermái .szerint is egyszerűsítík
a Jancsó rnűvészetét
az eLmúlt években
modellt, arnikor harmadikelemére
nem sokan és sokféleképpen vitatták, értelmezalkalmazzák a "struiktúra" fogalmat, a ték. Sokszor· megállapítottak,
hogy már
differenciált jellemzés módszerét,
és ez- kimeríLette gondolatiságának és filmnyelzel szimplif'ikálják mozgását is. Mert hi- vi újításának
tárházát, hogy zsákutcába
szen nemcsak a keresztmetszetet,
de a jutott. '.Aztán egy-egy ujabb film után
dinamizmust is egyszerűsíti az a modell, újból fellobban tak a viták, kitűnt, hogy
amely kizárja, hogy a harmadik pólus, sem Jancsó, sem a vitázók nem merültek
a nép is beleszólhat történetileg releváns
még ki. És ismét felmerült a kérdés: Joekövetkezményekkel a "struktÚirák" ütkő- het-e még továbbfolytatni az "egytémás"
zéseibe."
gondolatiság és modell-elernzés
útját.
Bizonyos újító differenciálás mutatkozik
A 'közelmúltban többen vitatták a filviszont a 'két tudatos csoportnál. A filmek- mek történelernszemléletét
is. Jancsó szeben feltűnik a saját csoport jából kihulló, mére hányták a tényszerű hitelesség gyatávolódó, magános útikereső (az orvosnő a kori megsértéset - olykor még a tudatoCsillagosok-ban, a kollegista titkár a Fé- san alkalmazott anakronizmusokat
is -,
nyes szelek-hen, a humanista kadét a Még kifogásolták, amint már említettem, az "exkér a nép-ben). Fél évszázad történetitenzív történeti totalitás" hiányát, és bítársadalmi mozgásának valóságos eleme rálták a "mozgás-modell" sematizmusát.
került be ezzel Jancsó modelljébe. A szer- A strukturális modellhez, elismerve, hogy
zők kétségtelen rokonszenvvel kísérik a minden rnodell szükségképpen absztrahált
magános útkeresők sorsát, de afelől sem és egyszerűsít, magam is fűztem néhány
hagyr-ak kétséget, hogy e sors minden polemikus megjegyzést.

Természetesen tudom, hogy is vitatnám.
hogya műalkotás, ha a végsőkig absztrahált is, önmagában
hordozza létjogosultságát. Ennek elismerése után is nyitva marad azonban egy kérdés: van-e a rnüvészeti létjogosultságori túlmuta tó funkciója
a tematikai és kifejezési monotóniának,
a mozgás-modell egyszerűsítésének ? Ez a
kérdés különösen indokolt az erős közéleti
kötöttségű művészekkel szemben. Úgy vélem, az ismétlésnek és egyszerűsítésnek világosan definiálható művészi és azon túlmutató tánsadalmi-politikaifunkciója van. Ami
a művészit illeti, a motívum ismétlés J aricsótól is használt fűzérés
'Vagy spirális elrendezése, arnint ene már Józsa ds, Lackó is
rámutatott, a zenében, a táncban, a mesében, a 'költészetben ősidők óta az emberi
alaphelyzetek, alaprelációk általános érvényének kifejezésére szolgál. Ha ezek az
alaphelyzetek -eldöntetlenül ismétlődő konfliktust, megoldatlanul visszatérő problémát tartalmaznak, akkor a téma fáradliata tlan körüljárásának, eninél egyszerűbb
alapelemekre absztrahált modellizálásának
emlékeztető, zaklató, válaszkeresésre ösztökélő vagy riasztó funkciója van,
Aligha elvitatható, hogy a Jancsó-filmek
hasonló funkelót töltenek be napjaink
filmművészetében és társadalmunk közéletében. Jancsó és Hernádi egy centrális
korproblémát ragad meg, és annak átgondolására, átélésére készteti, az elhallgatás

és megkerülés veszélyeire figyelmezteti a
nézőt. S ameddig a hatalmat és a forradalmi eszmét őrzők ü bkő zése, a rend őreinek és az 'elnyomott, tűrő népnek, illetve
a forradalmi élcsapatnak és az őt körülvevő társadalmi közegnek, a "tömegnek"
a viszony.a centrális és megoldatlan marad, ameddig az irracionalizmus szetáradó
erői barbar+zálással és pusztulással fenyegetik az emberit és az ernberségest, rnindaddig a jancsói fi1mnyelv motírvumainak,
szimbólumainak, egysémáju mozgás-modelljének "idegesítő" ismétlése is aktuális,
hiteles és gondolkodtató marad.
Az eszméltetés és riasztás helyett, nyilván, egyszerűbb lenne mások filmjét nézni, bírálni. Kiváltképpen, Iha a megértés
készsége is, ha tásill is csekélynek. lá tszik.
Itt voltunk: voltak vészjelek,
Sopánkodtunk, sírtunk,dühöngtünk,
Bűnös, gyáva hajó, tűrd most már,
Hogy mozi-képként nézzelek

írta Ady rezignáltan, az "undor óráiban", Alkalmasint Jancsó és Hernádi is
elmondhatta már egynéhányszor. Aztán
mégsem mozi-képként nézik a világot, hanem filmet készítenek róla, egyetlen, zárt
modell ismétlődő konfliktusrendszerében.
Mert "makacsul", "megszállottan", a kísérletezést, a zsákutcákat is vállalva ragaszkodnak egy mélyen történeti felismeréshez: a megmaradás törvényéhez.
Hanák Péter

LÁTÓHATÁR

fIA FILMEZÉS GYÖNYÖRŰ

KOLLEKTív JÁTÉK"

Budapesti beszélgetés Vilqot Sjömannal
A Filmmúzeumban rendezett svéd dilmnapok legérdekesebb művész-vendége kétségkívül Vilgot Sjöman volt, ,ez a magas,
rendkívül dinamikus mozgású,
jellegzetesen északi típusú fiatalember,
akinek
filmje, a Szégyenlős Charlie a budapesti
svéd filmnapok regnagyobb közönségsikera
volt. A vetítés után rögtönzött Ibeszélgetésen jóval éjfél utánig záporoztak a nézők
kérdései a rendezőre.
Sjöman 1924-ben született Stockholrnban.
Diákkorában szabadtéri előadásokon, diákkomédiákban szerepelt; majd egy ízben
a Szentivánéji álom diákszínházi előadásában lépett fel, amelyet - Ingmar Bergman rendezett. Újságíró, filmkritikus, regényíró lett. Első regénye (A professzor)
1948-ban jelent meg. Tizenöt évi filmkritikusj tevékenység után ebből a regényéből írta első filmforgatókönyvét. Tucatnyi
regény és néhány verseskötet mellett két
kötetnyi filmesztétikai tanulmányt publikált; ezek egyike sajátos műhelytanulmány, forgatási napló és interjú Bergman Úrvacsora círnű filmjéről. 1962-ben
készítette első önálló filmjét, A szerető-t, sajá t forgatókönyvéből.
Egy kevésbé sikeres próbálkozás - a 491 című
film - után, harmadik alkotása a Nővérem, szerelmem egy XVIII. századi
testvérszerelem története - tette ismertté
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nemzetközileg

is a nevét; ezt követte a
Kíváncsi vagyok, amely rendkívül éles vi.tákat kavart világszerte, s egyes filmtörténészek ettől a filmtől számítják a szexhullám elindulását az európai filmgyártásban; majd ismét egy kisebb visszhangot
keltett film -a
Hazudtok
után
készítette a nálunk is bemutatott Szégyenlős Charlie-t. Közben számos darabot
rendezett a stockholmi Királyi Drámai
Színházban,
és riportfilmsorozatokat
forgatott a svéd televíziónak.
- A magyar közönség nem ismeTi az Ön
előző filmjeit. Hogyan látja saját rendezői
pályafutásának
alakulását?

- Filmes pályám elindítója Ingmar Bergman volt. A róla írott könyvem megjelenése után arra biztatott, hogy próbálkezzam meg a rendezéssel. 37 éves voltam
már akkor, sikeresnek mondható kritikusi
és szépírói múlttal. De annyira elégedetlen
voltam a regényeimből készült filmekkel,
hogy elhatároztam: nekivágok a filmezésnek.
-

Ön tehát

tulajdonképpen

autodidakta

jilmretuiezö?
- Ha akarja, annak is nevezhet. Bergmantól loestem ela szakma alapfogásait, mikor a forgatási napló megírása céljából

napról napra nyomon követtem Úrvacsora
című filmjének kialakulását. Első filmem
forgatásánál is Bergman volt a "supervizor" , ő vállalt felelősséget értem a producernél, s időről időre megnézte a felvett
anyago t, tanacsaival segített. Első két-három filmemen erősen meg is látszik tanítórnesterem, Bergman hatása. Fokozatosan,
a negyedik-ötödik
filmnél sikerült függetlenednem ettől a rendkívül szuggesztív
művészi hatástól; azt hiszem, három utolsó filmem már egyáltalán nem vádolható
Bergman-epigonizmussal.
- Melyik
nak?

filmjét

tekinti

problémákkal. A hirtelen ébredés lázában
beleveti magát a társadalomba, kérdéseket
tesz fel, vitatkozik, keresi a válaszokat,
s felfedezi, hogy amiben él, az - osztálytársadalom. Dühiti a társadalmi igazságtalanság, a társadalmi egyenlőtlenség, s
egyre ajzottabban kutatja a megoldás lehetőségeit ...
- Amit elmond, pm' excellence politikus
történet. A jilmről megjelent
kritikákat
olvasva azonban úgy tűnik, hogya körülötte kirobbant viharokat
sokkal inkább
szexuális merészsége okozta ...

a jordulópont-

- A szex és a politika szerves egységben
van jelen a Kiváncsi vagyok-ban. Azt hi- A Kíváncsi vagyok-at. Ez a film több- szem, pszichológiailag is hiteles módon,
hiszen egy ilyen fiatal lány, ha kérdezni
féle szempontból is felszabadulást jelentett
számomra, s talán nem véletlen, hogy kezd, egyszerre lesz kívánesi a magánélet
rengeteg előítéletet kavart fel Svédországés a közélet "titkaira". Eza lány minden
vonatkozásban szexuális téren is ban is. Elhatároztam, hogy a Nővérem,
szerelmem kritikai és közönségsikerével a ugyanolyan szabadságot akat kivívni mahátam mögött, végre a saját legbensőbb gának, mint a férfiak. A stockholmi reproblémáimról próbálok beszélni a film- pülőtéren például megkérdezi a Spanyolben. Mindenekelőtt ki akartam törni a országba induló svéd turistákat: nem széfilmstúdiók hermetikus világából; rninden- gyel1enek egy fasiszta országba menni?!
féle előre kiagyalt forgatókönyv nélkül ki- Agresszíven faggatja a svéd munkásmozmentem forgatni az utcára, az emberek galom vezetőit - és politikai kérdésekről
közé. Egy kis létszámú, elszántan újat vitatkozik mindenen fiúval, akivel lefekszik . .. Nemcsak a begyöpösödött cenzoakaró csoporttal készítettük a Kiváncsi
'Vagyok-at. Improvizálva, a: színészekkel a rok, de az északi országokból a bemutalegszorosabban együttgondolkodva,
a le- tóra érkezett kritikusok is valóságos sokkot
kaptak, mert a Kiváncsi vagyok szex-jehető legspontánabb módon. Nem törődtünk
vele, hogy a karnera kellemes vagy kel- jelenetei - úgymond - túlságosan "meMerészek voltunk -e való ban?
lemetlen látnivalókat rögzít-e, nem töre- részek".
kedtünk arra, hogya látvány vonzó, el- Legfeljebb annyiban, hogy öt évvel előbb
bűvölő, netán "művészi" legyen - egyet- vettük filmszalagra ezeket a jeleneteket,
lencélunk
az volt, hogy eleven és hi- mint mások. (Mellesleg olyan tíszta és emteles legyen mindaz, amit filmre veszünk, beri jeleneteket, amelyeket minden egészés az aktuális, 60-as évekbeli Svédorszá- séges férfi és nő gyakorta átél a valóságis
got, a svéd társadalom jelenidejű mozgá- ban.) Forgatás közben mondogattuk
egymásnak, hogy ebből a filmből most
sait rögzítse.
botrány lesz, de öt év múlva rengetegen
- Mi a Kíváncsi vagyok alap-story ja?
fogják utánunk csinálni. És igazunk lett:
az öt-hat év előtti filmek szerelmi jele- Főhőse egy fiatal lány, aki öntudatra
avíttnak,
ébred. Úgy is rnondhatnám, hogya
hős netei ma már reménytelenül
egyéni és társadalmi-politikai
szűzessé- ostobán prüdnek tűnnek. Mi elhatároztuk,
hogy szakíturuk. a mozi ostoba tradícióival,
gének deflorációja a film cselekménye.
Egy diáklány egyszercsak felnyitja a sze- és minden szempontból őszintén, nyíltan,
mét, és észreveszi, hogy a világ, amely- szabadon és hitelesen mutatjuk meg az
embert. Ugyanolyan nyiltan és kendőzetben él, politikus világ, telve ,társadalmi
17

lenül, ahogyan a társadalmi-politikai
lémákról beszélünk.

prob-

- Mégis: az Ön filmjét számos kritikus
azzal vádolja, hogy elindítója volt az utóbbi években tetőzött, alpári és ízléstelen,
kizárólag az üzleti szempontokra
kacsingató pornográf huHámnak az európai filmgyártásban ...
-Tagadhatatlan.
Az olyan filmek, mint a
Le pasteur, Les soreiéres de Rosele, a Les
filles de Fanny HiU, vagy a Langage de
l'amour és a többiek, kétségkívül csak arra alkalmasak, hogy diszkred.itáljanak bizonyos művészi törekvés-eket. Gondolattalan és ötlettelen filmiparosok igyekeznek
a pornográfia mankóin megtámaszkodni.
Miattuk azonban kár volna korlátozni a
művészet kifejezési szabadságát, kétségbe vonni az új utak megnyitásának jogát.
A Kíváncsi vagyok után ismét dokumentum-jellegű
filmet iorqatot: ...
- Igen, svédországr
börtönökben, a Hazudtok-at.
Ez a film különben eléggé
egyöntetű elutasításban részesült a hazai
közönség részéről. Eleve számítottam is a
bukásra, mégis meg akartam csinálni, mert
rendkívül fontos problémának tartom a
bűnözök rehabilitációját,
s általában
a
svéd börtönviszonyokkal,
a bűnözéssei
összefüggő
társadalmi gondokat. Dehát a
nézők tömegeit általában nem érdeklik a
kisebbség problémái -kivéve,
ha a story t
nyakonöntik nyúlós szentimentalizmussal.
Az átlagnéző nem töprengeni, hanem elandalodni akar a moziban. Szeret abban
a tudatban rin.gatódzni, hogy nálunk minden nagyon szép, minden nagyon jó, úgy,
ahogy van. Ezt szuggerálja napról napra
a rádió, a televízió is, ezt írják az újságok. És a büszkeséget, hogy lám, Svédország milyen haladó, sőt radikális; mi
otthont adunk az idegen bevándorlóknak,
befogadjuk még az amerikai katonaszökevényeket is! A 30-as évek szellemében
felnőtt értelmiség, amely az akkoriban radikálisnak és haladónak számító egyetemeken hallgatott szociológiát és pszichológiát, lelkesedett bizonyos reformokért mára beletespedt
ezekbe a fél-refor-
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mokba. A tömegkommunikációs
eszközök
szünet nélkül súlykolják a svéd kispolgár
fejébe az elégedettség közhelyeit és
senki sem kívánesi a pőre valóságra, rettegnek a tényektől, a társadalmi valóság
felmutatásától. Pedig minden haladás előfeltétele, hogya
problémák a felszínre
kerüljenek; csak így képzelhető el, hogy
előbb-utóbb erőfeszítésekre kerül majd sor
a megoldasuk érdekében. S az elkötelezett művész feladata éppen az, hogy a
kérdések megfogadmazásával ősztökélje
a
társadalmi reformoka t.
Ezek szerint
azonban
a Hazudtok
című filmje nem érte el a kívánt társadalmi hatást, hiszen kevesen nézték meg
a moziban ...
- Sajnos, így van. Ezért is készítettem el
utána első vígjátékomat,
a Szégyenlős
Charlie-t, mert nagyobb számú közönségre,
valódi visszhangra vágy tam. Az ember
nem szeret magában kiabálni; szívesebben veszi, ha odafigyelnek
arra, amit
mond.
- A Szégyenlős
Charlie esetében tehát
arra törekedett,
hogya
politikai mondanivalót mintegy becsomagolja, elrejtse a
vígjáték köntösében, s ilyenformán nyerje
meg a nagyközönség
érdeklődését a moziban? ...
Pontosan. Ezt a filmet egyébként a
legteljesebben
kollektív
munkával
és
maximálisan spontán módszerrel készítettük. Újfajta technikával dolgoztunk: 16
mm-es hangos felvevőgéppel forgattuk a
filmet,
úgynevezett
"super
16-osban",
amely a színes nyersanyag felnagyítása
eseten is tökéletes képminőséget ad. Ezzel
a dcönnyű, mozgékony kézikamerával sikerült maximálisan megközelíteni azt a célt,
hogy életszerű, eleven legyen a film. Mindössze hét emberből állott a teljes stáb:
operatőr, kameraman, hangmérnök, mikrofonos, gyártásvezető, sofőr, rendező. A
film szereplői valóban társ-alkotók voltak,
akik nemcsak a forgatókönyv, pontosabban
a szituációk
és a jelenet-ek kialakításában,
hanem a film vágásában is részt vettek.

-

A film vágásában

is?

- Természetesen. Magához a filmhez is
úgy kezd tem hozzá, hogy olyan színészeket kerestem, akikkel szívesen dolgoznék együtt, s akik szívesen dolgoznának
velem. Én sohasem egy storyval vagy ötlettel kezdek munkához, a legelső lépés
a színészek megválasztása. "Akarod, hogy
csináljunk együtt egy filmet?" - kérdezem attól a színésztől, akiről úgy vélem, hogy hasonlóképpen gondolkozunk a
világ dolgairól. Ha igent mond, megkérdezem, nincs-e valami ötlete? A Szégyenlős Charlie is úgy kezdődött, hogy felkerestem Bernt Lundquistot, "Charliet" a
part meLlett horgonyozó bárkáján - amely
él filmben látható -,
s elmondtam, hogy
szívesen csinálnék filmet róla és hajójáról.
Ez márciusban történt. Öszig sokat fecsegtünk és vitatkoztunk, míg odáig jutottunk,
hogy közösen kiválasztottuk filmbeli partnerét Sol vei g Ternströmöt, s aztán már
hármasban játszadoztunk az alapgondolattal : egy fiatal svéd munkás és a baloldali
mozgalom viszonya; Charlie politikai öntuda tra ébredésének
története.
Vagyis bizonyos szempontból
váncsi vagyok folytatása, másféle
ben, másféle hőssel ...

a Kiközeg-

Igen. S maga a film a legteljesebb
mértékben közösen kitalált, pompás kollektív játék eredménye. Nekem szinte csak
a koordinátor
szerepe jutott: a színészek ötleteit néha elvetettem, többnyire bátorítottam a közös játék folyamán. Meg kell valla. nom, hogy több olyan jelenet is van a
filmben, amitől kezdetben viszolyogtam;
ha rajtam múlik, sose csináltam volna
meg. Például a WC-tartály tengerbe ·ürítésének képsora. Solveig "dobta be", hogy
ezzel ki lehetne találni valami játékot.
Elénken tiltakoztam ; de Lundquistnak nagyon tetszett az ötlet, ketten kitalálták,
és eljátszották a jelenetet. Nem akartam
kedvüket szegni, rájuk hagytam. Azt hiszem, ez a képsor a Szégyenlős
Charlie
egyiik legjobb, leggazdagabb lélektani jelentésű jelenete.
-

Dehát ezzel a módszerrel

hogyan

nyí-

lik lehetősége a rendezőnek a muoészi önkifejezésére;
hogyan érvényesül szuverenitása, egyénisége?
- A film végül is az enyém, mert enyém
a végső döntés joga. A legzseniálisabb
színészeknek is szükségük van rendezőre,
aki rendszerbe foglalja ötleteiket, gondolataikat. A jó színészek csodálatosan tudnak kisebb jeleneteket kitalálni, atmoszférát teremteni, ötletekkel, gegekkel "feldobni" egy-egy képsort. Gyakran sokkal
jobban értenek ehhez, mint az író vagy a
rendező. De a teljes történet, a teljes film
felépítését egyetlen művésznek,
a rendezőnek kell vállalni. Ez a pompás csapatmunka, ez a kollektív játék, amely demokratikus elveken és demokratikus felelősség-megosztásen alapul, csak a legutóbbi
években kezd elterjedni a filmgyártásban ;
külföldön is, Svédországban is. A kollektív alkotásnak ez a kitűnő módszere kölcsőnős függést, felszabadító, alkotó kapcsolatokat jelent mindkét f.élszámára. Szémomra ez az egyetlen demokra tikus tehát emberhez méltó - munkamódszer.
- A Szégyenlős
Charlie óta milyen új
filmet készített?
- Most fejez tem be Troü című új filmemet, amely hasonló improvizációs módszerrel s ugyanilyen dokumentarista stílusban, ugyanazzal a könnyű, 16 mm-es
technikával készült. Témája: a vadházasságok Svédországban. Hazámat Európaszerte úgy tartják számon, hogy szexuális
szempontból rendkivül felszabadult ország. A film a közhittel egy.általán nem
egyező valóságot mutatja be: a megkövesedett előítélet-rendszer, a múlt századból
itt ragadt beidegzettségek kóros, társadalmi szempontból is rendkívül káros hatásait.
Ön mint említette - tizenöt éven
át filmkritikus
volt. Befejezésül arra kérném, isme1·tesse röviden a mai svéd filmművészet
helyzetét,
vagy még inkább a
legújabb nemzedék, a fiatalok törekvéseit.

Stockholmban 1963-ban nyílt meg a
Filmfőiskola ; azóta kikerült onnan néhány
fiatal filmes, akit ígéretes tehetségnek tar-

tok. (Ilyen például Roy Andersson.) De az
abszolút mester, Bergman után feltétlenül
Bo Wíderberget vélem a legtehetségesebbnek, aki mellesleg ugyanolyan "autodidakta" filmes, mint oly sokan mások az
új baloldali európai cfilmművészetben. 6 is
író volt, mielőtt elkészítette Adalein 31
című, világsikerű filmjét. Widerberg speciális művészi úton jár a fiatal rendezők
között; a többség filmjeire ugyanis a dokumentarista jellegű törekvések jellemzők.
Altalában is elmondhatom, hogy az új
nemzedéket sokkal inkább .érdekli a társadalom, a politika, mint Bergmant és
kortársait; a fiatalok közül többen is igyekeznek megregadni az aktuális valóság
problémáit. .. De közelebbről alig ismerem pályatársaim terveit és elképzeléseit
- legfeljebb a moziban látom a filmjeiket -, mert a svéd film-élet rendkívül
atomizált. A svéd filmesek egymáshoz fűződő kapcsolata a lelhető leghidegebb; gyakorlatilag semmilyen. Többször elgondolkoztam már azon, hogy olykor szívesen írnék kritikát, tanulmányt egyik-másik svéd
filmről. Például az Elvira Madigan-ról
vagy Jonas Cornellről, a La chasse aux
cochons rendezőjéről; sőt valamennyi politizáló szándékú fil:münikről. Szívesen ír-

nék kollégiális, belülről elemző krltíkát:
mi sikerült a filmben, mi nem sikerült.
Ennek a bírálatnak persze keménynek és
szókimondónaik kellene lennie. Talán nem
is lenne haszontalan. Tizenöt éven át írtam filmről és színházról úgy, hogy alig
volt fogalmam az alkotás belső folyamatáról. Most, a mcsterség ismeretében bizonyára egészen másként írnék kritikát, mint
annak idején: olyan belső, alkotói szempontokra is figyelve, amelyek gyakorlatilag soha nem merülnek fel a filmekről
folyó svédországi sajtópolémiákban, pedig
ezek gyakran meghatározó jelentőségűek
egy-egy film megítélésénél.
De mindig
visszarettenek az ilyenfajta őszinte véle. mény publikálásától. hiszen tudom magamról, milyen sértődékeny
vagyok gondolom, pályatársaim sem különben ...
- Akkor csak arm kérném, nevezze meg
azt a három művet, amit legértékesebbnek
tart a legfrissebb svéd filmtermésből.
- Erre talán különösebb kockázat nélkül
vállalkozhatom. Ingmar Bergman: Szenvedély; Johan Bergenstrahle: Balti-tengeri
tragédia, és Lars Forsberg: Rossz bánásmód.
(lsugán
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Islván)

F,ILMHíR, FILM ÚJSÁG, FILMPUBLICISZTIKA
li pcsei jegyzetek
A film publicisztika ma már mindarra kéMi a helyzet azokban az országokban,
pes, amire a hagyományos írásos publi- aholosupán távoli perspektíva a radikális
cisztika, ugyanolyan frisseséggel tudja kö- . átalakulás? Only the begining (Ez még
vetni az eseményeket, s gazdag rnódszerei- csak a kezdet) volt a címe annak a tizenben, kifejezési eszközeiben. Ez volt az nyolc perces filmnek, amelyet néhány ame1971-es lipcsei filmszernle alapvető tanul- rikai fiatal készített. Amerikai katonákat
sága. Bemutatásra kerültek a világ legkü- látunk, akik a vietnami háborúban hadilönbözőbb részeiről érkező aktuális infor- kitüntetéseket
kaptak. Most egyenként
mációk: híradók, mozi és televíziós vetílépnek a kamera elé, Letépik zubbonyuktésre szánt dokumentumok és népszerűról, és a Fehér Ház falához vágják kitüntudományos filmek.
teteseiket. Azt mondják, nem mennek
EZJeka filmek dokumentáltak és poli ti- vissza Vietnamba, és többé soha nem
mennek háborúba.
Nem kell nekik a
záltak. Ahogyan az írásos publicisztika
sem kerülheti meg soha a napi politikára
háború, mert most, a háború élményével
boldogtalannak érzik magukat. Az 'egész
való reflektálás t, pontosan ilyen közvetlen
forrnában politizáltak ezek a dokumerr- film a látvány és az elhangzó szavak értumfilmek.
zelmi erejével hatott. Jobban, mint sok
talán átgondolt, érvelésekben gazdagabb,
Miről szóltak?
de szenvteLen agitáció.
A fesztivál politikai témáit a vetítésre
kerülő filmek kiválasztásáról meghatározA francia baloldali filmes csoport, a
ták. A városban mindenütt olvasható "jel- SLON kitűnő filmet készített Angela Damondatnál": Filme der Welt - fül' den visról Yolanda du Luart rendezésében. Az
Frieden der Welt (A világ filmjei - a vi- Angela - egy forradalmár portréja (Anlág békéj éért) a filmek szerencsere sokkal géla - portrait d'une revolutionnaire) riportfilm. A sok Angela-filmmel ellentétben
konkrétabb témákat követtek. Jelentősebb
nem a direkt - és éppen ezért gyakran
részük annak a gondolatnak a nyomában
agitáció t tűzi ki feladatául,
járt, hogy ma, a hetvenes évek elején, formális milyen lehetőség nyílik a szocialista tár- nem egyedül az igazságtalan bebörtönzés
sadalmi átalakuláara. Közelebbről: milyen ellen kíván tiltakozni, nem a világ igazappellál. Egyszerűen egy
politikai feladatai vannak a baloldal moz- ságszeretetéra
élet- és magatartásforma megfejtését kegalmainak a világ különböző országaiban?
11

resi. Angela Davis bebörtönzésére csupán
a főcím alatt futó kezdőkép utal, a hatalmas börtönépület totálja. A riportfilm arról szól, hogyan él a californiai egyetem.
filozófiát oktató előadója. Arról az Angela
Davisról készül t, akinek nevét még nem
vették címlapjukra az újságok, akiről még
nem készültek filmek es agitációs műsorok. Az egyetemen filozófiát oktat marxista filozófiát. Korábban Marcuse tanítványa volt. Miért éppen Angelát választották a filozófia tanárának?
Erről
kérdezi a riporter az egyetem vezetőjét.
A válasz egyértelmű:
Davis kisasszony
politikai nézetei nem játszottak szerepet
a választásban - egyedül felkészültsége.
Kollégait halljuk, akik tiltakoznak Angela
oktatói foglalkoztatásaellen,
azután újra
a rektort: felkészültségével - egyelőremások nem versenyezhetnék. Angela Davis szemináriumot vezet. A tárgy: a radikalizmus. Kérdések hangzanak el arról,
mit jelerit balcldalinak, radikálisnak lenni. .
Azután a válasz 'arról, mit jel-ent feketének
születní az Egyesült Államokban, hogyan
vezet valakit bőre színe a politikai radikalizmushoz. Angela Davis otthon dolgozik, olvas, jegyzetel, majd a munkát abbahagyja, bútort fest. Vasárnap délelőtt öszszejövetel egy californiai parkban, a szabadban főznek, beszélgetnek, még jelen
van George Jackson. Aztán elhangzik egy
szabályos interjú - mintha csak a televízió számára készülne - Angela ironikus, szerepel: póz és keresettség kíséri a
különben okos gondolatokat. Az amerikai
baloldal politikai .szerepéről beszél, kommunistának vallja magát, és életének ezt
az időszakát a felkészülés korszakának tekinti. Beszél a Fekete Párducokról. A film
elkíséri Angelát agítációs
útjára is. A politikai beszéd külön művészet, amelyhez
ez a lány kitünőerr ért. Tisztában van a
szavak hatásával. Amikor beszédet mond,
adottságaival él és a gondolat Iehetőségeível. Mellette a mikrofonra vár Jane Fonda.
Szemünk előtt alakul és válik teljessé a
portré. A film feszültségét a főszereplő
állandó tevékenysége adja, a szűntelen
munka és felkészülés egy várható és hekövetkező történelmi feladatra.
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Roman Karmen:

Spanyol híradók

(1936.)

Az amerikai Neiosreet csoport tagjai
Guatemalaról készítettek dokumentumfilmet, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy
felhívják a figyelmet az ország gazdasági
elmaradottságára.
Az alkotök alapvető tévedése azonban az volt, hogy nem hittek
a felvett anyag erejében. Nem bíztak
a dokumentumok
beszédességében. és a
filmet játékfilmes dramatizálással kívánták erősíteni. A narrátor egy történetet
mond el egy ,guatemalai parasztasszony
szenvedéseiről. Ez a "függőbeszédes" narráció természetesen nem lehetett következetes, hiszen az ötlet érezhetően csupán
a film vágásakor született, és csak helyenként kapcsolódott a dokumentum-felvételekhez. Annyit ér csupán, hogy 'elvette az
értékes anyag agitatív erejét, amikor a
figyelmet a "sztori ra" terelte.

ran még egy dal is - bármilyen szép
legyen - erőltetetten Ihat, és gyengíti a
dokumentáció erejét.
A politikai harc különböző lehetőségeiről és módszereiről számoltak be az Uruguayból, Japánból. Nyugat-Berlínből, Franciaországból érkező riport- és híradó-anyagok. A szakszervezetele vagy a baloldali
pártok finanszirozzák ezeket a filmeket,
melyek érdek-es képet nyújtanak a pártok
és csoportok különböző
politikai Ielkészülésről.
Az uruguayi film például a
szakszervezetnek a köztársasági elnökválasztáson folytatott
politikai
agítációja
(Bandera gue Levantance). Az Olasz Kommunista Párt filmje a szakszervezeti váIasztásokkal Ifoglalk:ozik,a Harc 1971 című
japán híradó pedig a Japán Kommunista
Párt tevékenységéről számol he a tokiói
polgármester-választásokon, - 'egyben választási propaganda is. Ezek a filmek tehát
nemcsak beszámolók a politikai küzdelmekről, hanem egyben a harc eszközei is.
Agitatív funkciójuk a jelentősebb. Kérdés
azonban, vajon nyílik-e lehetőség arra,
hogy agitációs szerepüket betöltsék, forgalmazásra kerülnek-e hazájukban?
Érdekes filmet készítettek a franciák a
R. Karmen: A lángoló sziget
sztrájkról, pontosabban arról a kérdésről:
vajon a sztrájk mint politikai eszköz, nem
A bemutatott filmek. között igen sok
veszített-e jelentőségéből az elmúlt két
játékfilmes elemekkel építkező dokumenévtizedben?
Nem vált-e formálissá az osztumfilm volt, valamennyi sikertelenül prótályharcnak
ez a formája? Mit jelent ma
bálkozott az össze nem illő rnódszerek
a
táblákon
jelszavakkal
és képekkel ötvö zésével. A publicisztikus
dokumerrgyakran
merőben
különböző
politikai cétumfilm nem viseli el a ráérőszakolt jálok
érdekében
kivonulni
az utcára?
tékfilmes elemeket, történeteket, de gyakMire jó a sztrájk? (Pourquoi la Greve? Paul Seban filmje.)
Amerikáról francia rendező készítette
a legjobb filmet. Vietnamról a világhírű
kubai dokumentarista
Santiago Alvaréz
Fejveszett
menekülés
(La Estampiada)
címmel, a saigeni és amerikai katonai
erőknek 1971 februárjában balul sikerült
laoszi inváziójáról. Alvarez ért a politikai
szatírához. Ugyancsak Laoszról készített
filmet a lengy€l Andrzej Brzozowski; a
Laosz távoli föld lírai dokumentáció
.a hazafiak ellenállásáról.
Külön kell szólni azokról a filmekről,
melyek a forradalmi átalakulás időszakáA. Brzozowski:
Laosz - távoLi föld
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Yolanda du Luarl:

Angela -

egy forradalmár portréja

ról számolnak be. A chilei filmek arról a
romantikus korszakról adnak hírt, amikor
a baloldal minden erejével igyekszik megvédeni frissen szerzett hatalmát, és a külső és belső reakció elleni küzdelem természetes és magától értetődő (Ez nem a sírás ideje - No es hora de Llora - Rendezte: Pedro Ohaskel és Louis Alberto
Sanz), amikor a legnagyobb gond a gazdasági stabilizáció megteremtése (Nem kell
már többé kivándorolni).
A művészet szocializálásának nagykorszaka ez, az utca festészetének "proletkultos" időszaka, amikor

a feliratok és Allende-képek mellett a
a házfalakon és az aszfalton versek és
hatalmas freskók születnek. Tömegesen
rajzolnak, <festenek. a fiatalok. (A néppel
együtt festeni - Pintando con el Puebio
- Rendezte: Leonardo Céspedes). Chilében
minden mozgásban van. Jo.bbra vagy balra
tovább - még bizonytalan a győztes forradalom sorsa .. Legfőbb tehertétel az elmaradottság, amely "az imperializmus és a gyarmati függőség leánya" - hangzik el a
Chilének fizetnie kell (El Sueido de Chile)
című filmben. A társadalmi megújulásnak

erről a hallatlan ul dinamikus időszakáról
- amelyet Chile az elmúlt évben átélt -lírai dokumentumfilmet készítettek a cseh filniesek. A Viva Chile egyetlen tengerparti
halászfalu életében - az apró, látszólag
jelentéktelen események során vizsgálja az egész ország sorsát meghatározó
társadalmi megújulást. A filmen érezni,
hogy alkotói - Jaroslav Sikl és Jan Spáta
- megélték és értik is az előttük bontakozó történelmi eseményeket.
Lipcsében par excellence politikai filmeket láttam. Ha jók voltak, elsősorban
azért, mert információikat meggyőző erővel tudták előadni. Igazán érdekessé végül
is az a kép vált, melyet a beszámolók, riportok és híradók együttesen nyújtottak.
A változatos információk biztosították a
szemle dinamizmusát. Távlatot adtak az
egyes filmek számára is: aláhúzták vagy
ellenpontozták az eseményeket. Sok volt
az amatőrfilm. Alkotóik nem mindig rendelkeztek megfelelő szakmai felkészültséggel. Ilyen volt például az amerikai Ez
még csak a kezdet. Mások perfektül besz,élteka korszerű film nyelvén, igaz, jó
minőségű anyaggal is dolgoztak általában.
(Viva Chile)
A műfaj követelményeinek mércéje és

egyben próbája a versenyfilmekkel párhuzamosan futó retrospektív
bemutató
volt. A klasszikus szovjet dokumentarista,
Roman Karrnen filmjeit V€títoették. Karmen témája ugyanaz, rnint a fesztivál legjobb filmjeié. Mindig a baloldal politikai
küzdelmei érdekelték. Csakhogy az ő híradói azt is bemutatják - amiről itt a
fesztiválon sajnos egyetlen filmet sem láttunk -, hogy milyen gazdasági és politikai nehézségekkel kell a győztes forradalom után a szocialista társadalomnak szembenéznie. Erről széltak az 1929-es és 31-es
szovjet híradók, vagy a Moszkva-Karakum-Moszkva,
az elmaradott Kaukázusba érkező filmes expedíció beszámolója.
Karmen 1936-ban Spanyolországban járt,
46-ban Berlinben forgatott, 1959-ben Kubában, most pedig Vietnamban. A szerenesés sorsú híradósnak sikerült mindig a
történelem nyomában járnia. Új abb filmjei közül legszebb .az 1961-ben készült
film Kubáról, a Kék lámpa. A kubai rnilicisták kis kézi lámpája ,az embertől emberig világító forradalmi gondolat szimbólurna. Jelképe a művelődésért .meginduló mozgalomnak, és emléke az analfabétizmust megszüntető .1961-es évnek.
Ember Marianne
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A TELEVíZIÓ

ÉS A FILMGYÁRTÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Egy szerződés első tapasztalatai
Az alábbi körinterjú közlésével - amely a filmgyártás és a televízió fontos közös erőfeszítéséről ad számot - egyszersmind
alkalmat akarunk arra is teremteni, hogy a későbbiek során az interjúkban
csak futólag érintett kérdésekkel is foglalkozzunk.
Ezek
között elsősorban a film és televízió együttműködésének
formáival,
a filmrendezők
"kirándulásainak"
első tapasztalataival
és problémáival, a televízió rohamos térhódításával kapcsolatos - olykor szorongató - gyártási, technikai, kapacitásbeli stb. kérdésekkel. E téren nyilván maguknak az érintett - tv-filmeket
már készített vagy arra
készülő, fiatal - rendezőknek
a véleménye, javaslata lehet a legtanulságosabb.

Több mint egy esztendővel ezelőtt, 1970
októberében, a Magyar Rádió és Televízió
elnökhelyettese. Pécsi Ferenc és a Magyar
Filmtröszt igazgatója, Kondor István, öt
évre szóló keretszerződést írt alá, amely
a Televízió és a Filmgyár együttműködésének alapkérdéseit tisztázta. A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének
első esztendeje 1971 volt. Az év végén
megkerestük a szerződésben legérdekeltebb vezetőket, hogy számoljanak be a
Filmkultúra olvasóinak az első év tapasztalatairól. Az interjú Pécsi Ferenccel;
Bozó Károllyal, aMAFILM
rendeltfilm
főosztályának vezetőjével; Varga Edittel,
a Pannónia Filmstúdió igazgatójával; Bányász Imrével,
a Pannónia Filmstúdió
szinkronrészlegének
vezetőjével;
Matolcsy Györggyel, a Pannónia rajz- és animációs stúdiójának
vezetőjével és György
Istvánnal, aMAFILM
népszerű-tudomá-

nyos stúdiójának vezetőjével külön-külön
készült, de a vélemények jobb szembesítése érdekében. tematikai csoportosításban
közöljük az elhangzott válaszokat.

A gyártási tervek összehangolása
Bozó Károly: Az éves szerződés szerint
száz egységet kellett 1971-ben elkészítenünk. Ez értékben mintegy 100 millió
forintot jelent. De már eddig mintegy
107 milió forint értéket gyártottunk, s
még néhány 1971-es produkció átadásra
vár, a végeredmény tehát még nagyobb
lesz. A 100 egység egyébként 55 különböző
produkció t jelent, mintegy 85-86 óra
műsoranyagot.
Pécsi Ferenc: Műsoregységekben is szoktunk számolni, mert a televíziónál műsor-

percben is kell gondolkodni. 100 óra időtartamú vegyes műfajú műsor helyett például hiába adnánk 60 órányi kiváló drámát, mert 40 óra üresen maradna a képernyőn. Ráadásul bizonyos fajta műsorok
nem is helyettesíthetők
szabadon, csak
ugyanolyan jellegű adásokkal. Egy szombat esti szórakoztató főműsor például más
igényeket elégít ki, mint mondjuk egy
kedd késő délutáni. A kettőt nem :mindig
lehet egymással, következmények nélkül,
felcserélni.
Bozó Ktiroln]: Szerettünk volna még dolgozni a tévé-nek az év utolsó negyedében,
volt rá kapacitásunk. de az átmenő filmeket megrendelőink leállították.
Pécsi Ferenc: Mint a számokból kiderült:
a tervezettnél így is több munkát adtunk
a filmgyárnak, de korlátozni kellett magunkat, nehogy 'előre, az 1972-es költségvetés terhére túl sokat dolgoztassunk. Kétségtelen, hogy az egész évben folyamatosan elosztott gyári termelés gazdaságosabb,
de sok szubjektív és objektív tényező is
összejátszott.
(Színész-egyeztetés,
külső
helyszinek időjárási tényezői, kópia-késkenyítés hiánya stb.) így tavasszal és nyáron jóval több film készült el, az utolsó
negyedévre pedig alig jutott. De most szerencsére - elég sok műsor dobozban
várja a bemutatást. A tervektől mindenesetre nem maradtunk
le. Jövőre megpróbáljuk egyenletesebben
megszervezni
a gyártást; a szerződéseink már elkészültek: 1972-ben 125 egységnyi műsort készítünk a MAFILM-nál.
Bozó Károly: Az éves szerződés elképzelése szerint a gyártásra kerülő 100 egység
közül negyvennek elektronikus technikával, úgynevezett TR 5 videoszalagra rögzítve kellett volna készülni, és csak 3030-nak harmincöt
milliméteres,
illetve
tizenhat rnilliméteres filmnyersanyagokra.
Az ötéves keretszérződés
általában
az
elektronikus úton rögzített anyagok arányának az előretörésével számolt. Valójában az 1971-es arány eltért oa tervezet-

től, az elkészült mennyiseg negyven százaléka harmincöt mílliméteres, 30 százaléka tizenhat
milliméteres
filmnyersanyagra és csak a f'ennmaradó 30 százaléka készült TR 5-re.
Pécsi Ferenc: Szeretnék erről bővebben
beszélni, mert érzésem szerint ebben a
kérdésben bizonyos félreértések vannak,
kevés megértés muiatkozik a sajtó részéről is, s még itt, a televízión belül, nálunk is jelentkezik az alkotók nem tudatos ellenállása, amit részben indokolatlannak, részben talán érthetőnek. de nehezen 'elfogadhatónak érzek.
- Először is tisztázni kell: a tévé mindenekelőtt elektronikus technikájával jelen t forradalma t. Műsorgyártási
technológiájában előkelő helyet kap ugyan a
film - s ez minden bizonnyal így lesz a
jövőben is -, programjaiban is ott van
a tévé-, sőt a mozifilm, de egyre nagyobb
teret biztosít magának az elektronikus
úton készült műsor. S nemcsak a tévéművészetben : . a tévé-híradók világszerte
egyre több videoszalag-bejátszást,
illetve
rögzítést alkalmaznak. A helyszínről közvetítő elektronikus kamera a teljes egyidejűségre képes, míg a filmkamerával
felvett anyagot laborálni is kell.
- A híradón kívül jónéhány, az élő
adás technikai minőségét biztosító műsortípust sugározhatunk videoszalagra rögzítve, kitűnő minőséggel, az élő adás benyomásá t keltve. Ha nem vehetnénk fel
ezeket a legkülönbözőbb
időpontokban,
akkor sok új stúdióra lenne szükségünk,
hogy az ilyen adásokat egyidejűleg élőben
közvetítsük.
- Végül, de nem utolsó-, hanem talán
inkább elsősorban: a színes televíziózás
rohamléptekkel
tör előre. Több külföldi
országban szinte már csak színest sugároznak. Ezzel a fejlődessel - már csak
a nemzetközi műsorcsere miatt is - nekünk is lépést kell tartanunk. Az ilyen
mennyiségű színes filmnyersanyag
laborálását biztosítani €gyszerűen loéptelenség
lenne. Ez is csak jórészt elektronikus úton
történhet, az úgynevezett TR 8-as, színes
rögzítésre alkalmas vídeoszalagra. Kétség87

telen, hogy az elektronikus technika részben speciális forgatókönyvet kíván, más
díszletezést, más színészi munkát, hiszen
hosszú szövegeket kell kívülről megtanulniok a színészeknek, és előre, alaposan,
sokszor elpróbálni. Mindez a rendezőtől
más rnunkastílust, több előkészületet,
pontosabb elképzeléseket kíván, ám mégis
alkalmazkodni kell ehhez a technikához:
a jövőben ezt egyre kevésbé lehet kikerülni. Az is igaz, .hogy a videoszalagra
rögzített tévé-játék gyakran rokon a színházi produkciókkal, ám az effajta tévészínház véleményem szerint a televíziózás
nagyon rangos műfaja. Mindez nem azt
jelenti, hogya
televíziónak nincs szüksége filmre, s nem fogunk a jövőben is
egyre több tévé-filmet csinálni. Csak a
várható fejlődés irányába rnindenképpen
az elektronikus úton rögzített művek arányos növekedése mutat. Az egész problémának természetesen anyagi háttere is
van. Gyorsabban, ezértolcsóbban
és színes filmnyersanyag nélkül lehet forgatni,
mint ahogyan erről már szó volt, de ettől függetlenül is, azt hiszem, hogy az
elektronikus technika a televíziózás beláthatatlan lehetőségeit jelzi, s ezért a fejlődés ilyen iránya nemcsak gazdasági okokkal magyarázható. Az elektronika elkerülhetetlen térhódítása a tévé-ben egyebek
közt azt jelenti, hogy ennek előbb-utóbb
le kell vonni a rnűvészi konzekvenciáit is.

lenti: nálunk másfél naponként el kell készülnie egy film szinkronjának.
Matolcsy György: Nekünk, az animációs
stúdiónak a televízió szinte minden főszerkesztőségével kapcsolatunk van. 1971ben 14 millió forint értékben készítettünk
filmeket a televíziónak. Kapcsolatunk sokrétű. Aszórakoztató-főszerkesztőségnek
elkészítettük
az újabb
Mézga-sorozatot,
amelynek most a fiú, Aladár a főszereplője. A gyermek- és ifjúsági-főszerkesztőság számára a Kukori és Kotkoda második
sorozata készült el. Új sorozatot is gyártottunk: Frakk, a macskák rém e címmel.
A Dr. Agy-sorozat az aktuális-főszerkesztőség részére készült - egyébként már
csak 'ezt forgattuk fekete-fehérben, a többi mind színes - Magya1'ázom magunkat
címmel. Készítünk filmeket a Közművelödésí Főszerkesztőség részére is.
- Együttműködésünk olyan jó, hogy a
tévé bizonyos sajátos műsorait is itt veszi
fel nálunk, mint például a közelmúltban
a Macskássy-emlékműsort. Nemcsak a filmeket adtuk, hanem a riportok, interjúk is
itt készültek, a gyárban. Meggyőződésem
egyébként, hogy a Gusztáv-sorozat
rendkívüli népszerűsége is a tévé-bemutatásnak köszönhető. Az utóbbi években egyre
nagyobb gondot jelentett önálló filmjeink
forgalmazása a mozikban. L·egjobb esetben
is néhány százezer nézőhöz jutottak el,
s a tévé jóvoltából most milliókhoz.

Bányász Imre: Az 1971-es szerződés szerint a Pannónia Filmstúdiónak
15 ezer GYÖ1'gy István: A forgalmazás a mi száperc filmet kellett szinkronizálnia.
Ez munka is egyre inkább Iétkérdessé vált.
150-160 filmet jelent. Végül is ennél Ezért 1971~ben az együttműködés újabb
többet, mintegy 17 ezer perce t teljesítetformáit kerestük, s úgy hiszem, a végén
tünk, ami 170-180 filmet jelent. Mindez a legjobbat meg is találtuk. A NépszerűTudományos Stúdió éves költségvetése 18
óriási erőfeszítéseket követelt. A Pannónia
önálló film elkészülését teszi lehetövé. Az
valaha évi 20-25 film szinkronizálásával
kezdett, s még négy évvel ezelőtt is a éves terveinket már korábban is rendhatvan mozi-film mellett
hozzávetőleg szeresen egyeztettük a Televízió Közművelődési Főszerkesztőségével, hogy az átcsak hetven tévé-filmet szinkronizáltunk.
fedéseket elkerüljük. Dolgozni is dolgoztak
A hatvan mozi-film mellé - a mintegy
legalábbis egy részük a
százhúsz feliratos filmen kívül jött munkatársaínk,
most, az elmúlt évben a 170-180 film. televízióban. Most azonban olyan közös
Ez már összesen évi mintegy kétszáznegytervet készítettünk, hogy az évi 18 filmV2n filmet jelent. Könnyen kiszámítható,
ből 12-t eleve a televízió számára forgahogy az évi kétszáznegyven film azt je- tunk. Részben a mi rendezőink, részben
IS

a televízióéi. Elképzeléseink szerint a 12
filmet, amely természetesen mozi-forgalmazásra és a filmtárak részére is készül,
a tévé kiegészítő műsorukkal
együtt,
tehát vitákkal, esetleg interjúkkal mutatja be. Ezt a kiegészítő műsort a televízióban mindig a film rendezője készíti, akár a tévé, akár a mi stúdiónk
tagja. Meg vagyok győződve arról, hogy
az együttműködésnek
ez a kialakult új
formája mindkét fél számára nagyon 'hasznos: a tévé növeln i tudja szellemi kapacitását, mi pedig eljutunk a nézők legszélesebb rétegeihez. s ez nem lehet közömbős egyetlen rendező számára sem.
A tervet a MAFILI'J\IIvezetői nagy egyetértéssei fogadták.

1973-74-re biztosítani tudnánk azt a hallatlanul nagy mennyiséget, amit a keretszerződés említ, s amire a tévé második
csatornájának
végleges beindulása után
feltétlenül szükség is lesz.

Varga Edit: A kapacitás számunkra is a
legnagyobb probléma. Igaz, mi kértük,
hogy a tévé-szinkronizálás egészét a Pannónia csinálja, hiszen ezért is hozták létre
a vállalatunkat. Mi a televízió akkori igényeivel számolhattunk, de a második csatorna hamarosan újabb évi 100-150 film
szinkronizálását jelenti. Ez már összesen
mintegy évi 400 szinkronfilm. A MOKÉPpel együtt és a 120 feliratozást is számolva, naponta hozzávetőleg két filmet
kellene elkészíteni a gyárban. Ezt a jePécsi Ferenc: A terv tényleg jó, az együtt- lenlegi kapacitásunkkal
képtelenek vaműködésnek ez a formája valóban nagyon gyunk megoldani. Jövőre ugyan a nyolc
gyümölcsözőnek tetszik.
helyett tíz szinkronstáb dolgozik már, de
új helyiségek, gépek, felszerelések nélkül
György István: A dokumentumstúdió hely- az 1973-75-ös igényeket nem tudjuk kizetét, 1971-es kapcsolatait nem ismerem, elégíteni. A tévé - némi joggal - azt
de a jövőre 'vonatkozóan ezen a területen
mondja: rni kértük az összes film szinkrois vannak közös terveink.
nízálását, most megkaptuk. hát oldjuk meg.
Ez igaz, ám a mi beruházási lehetőségeink igen végesek.
- Külön nagy kérdés a színész-probTechnikai és forgalmazási kérdések
Iéma, Már most, az évi 230-250 filmnél
látszik. a mintegy
Bozó Károly: Mint mondottam: 1972-ben is megoldhatatlannak
már 125 egység gyártását vállaltuk. és a 500 budapesti és 500 'Vidéki színésszel ez
tervek szerint 1973~ban 150, 1974-ben 167, a több tízezer "megszólalás" , amit az éves
és 1975..Jben183 egységet k€szítünk a tele- mennyíség jelent. Voltak a televízióval,
rádióval, színházakkal való együttműkövíziónak. A stúdiókapacitás ilyen mértékű
lekötöttsége természetesen olyan belső in- désre vonatkozó terveink, de sajnos nem
tézkedéseket igényelt, amelyek nélkül el- valósultak meg. Most azzal próbálkozunk,
képzelhetetlen lenne ez a [elfutás. Most, hogy külön embert osztottunk be, aki el1972 január l-től sikerült olyan bérkor- sősorban nem szinész-egyeztetéssel, hanem
ajánlással és nyilvántartással
foglalkozik.
rekciókat végrehajtani, hogy reményünk
Minden vidéken élő színészről is pontosan
van a legfontosabb műszaki személyzet
tartós lekötésére. Operatőrt s rendezőt vi- tudni akarjuk, mikor próbál, rnikor van
szont még többet is foglalkoztathatna a előadása, mely napokon szabad, mikor tartózkodik Budapesten. Talán ez az alapotelevízió.
sabb szervezés egyelőre átsegíthet a ne- Terveink között szerepel a Pasaréten
egy 720 négyzetméter alapterületű stúdió hézségeken.
építése. Most, hogy a beruházási programok feltételei szigorúbbak lettek, nehe- Matolcsy György: Együttműködésünknek
zebb lesz megvalósítani. A stúdió tervei el- az animációs területen igazában csak egy
készültek, és 1972-ben mindenképpen sze- problémája van. A rajzfilm általában h03Zrétnénk
elkezdeni az építkezést,
így szú előkészítést, nagy átfutási időt igé8'

nyel. Nekünk már nemcsak az 1972-es,
de valamelyest az 1973-as tervekről is
kellene tudnunk, hogy megtehessük
a
szükséges előkészületeket. Egyik-másik főszerkesztőségtől kaptunk ugyan távlati terveket is, s rnost megpróbálunk
ezekhez
igazodva, mi is ilyen távlati terveket készíteni. A jövőben azonban rendszeresebbé és alaposabbá kell tenni az előzetes
tervkészítést,
mert így néha bizony nagy
kockázatokat vállalva, kénytelenek
vagyunk olyasmibe is belekezdeni, amihez
a végleges megrendelést még meg sem
kaptuk. Eddig szerencsére nem volt problémánk, de hogya
jövőben se legyen,
ezeket a kérdéseket meg kell oldani.
GYÖ1'gy István: Igazi együttműködésünknek még csak a tervei vannak készen, de
ezek biztatóak. Nem feladatom a dokumentumfilmesek nevében is beszélni, de
készült egy olyan tervünk is, amely valamennyiünket érint. Szeretnénk a tele-.
vízióval közösen egy 25 részes filmsorozatot készíteni Magyarországról. A sorozat
egésze valószínűleg 1974-75-re
készülne
el, a felszabadulás 30 éves évfordulójára.
Ebben a nagy sorozatban a rövidf.i1mmel
foglalkozó szinte valamennyi művésznek
- a televíziónál is és nálunk is - feladatot lehet kapnia.
Pécsi Ferenc: A nem tévé számára készült,
egyedi dokumentumfilmeket
olykor nehéz
beilleszteni a tévé programjába.
Ilyen
szempontból a sorozatoknak is van jövője.
Ezért is fogadtuk örömmel a Magyarországról készülő nagy sorozat közös tervét.
A filmgyári beruházásokkal nehezebb a
helyzet, Mi szívesen leköt jük a filmgyártás minden szabad kapacitását, de saját
felszerelésünk sem teljes, nálunk is igen
sok beruháznivaló van, nem vállalkozhatunk arra, hogyafilmgyári
beruházások
gondjait is magunkra vegyük. Joggal várunk tőlük. fejlesztést,
ha hovatovább
200-250 milliót beviszünk évente a filmgyártásba.
- Nagyon örülünk annak a szellemi és
anyagi kapacitásnak is, amit a népszerű-
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tudományos stúdió tud számunkra nyújtani. Tudom, hogy külön gondot jelent
a játékfilmgyár alkotóinak foglalkoztatása
és a forgatókönyv-kérdés.
Meg kell jegyeznem, hogy már eddig is nagyon sok
játékfilmes rendező dolgozott nálunk rendszeresen, de az is igaz, hogy ami drámaturgiánk meghívásos rendszere egyelőre még
nem tudott bevonni minden jelentős játékfilme.st. Közismert, hogy szerényebbek az
egy filmre jutó anyagi lehetőségeink, s ez elsősorban nem a személyes honorárium, hanem a gyártási költségek lehetséges színvonala miatt hat néha elrettentően a játékfilmes művészek számára. Az elektronikus
technikával szembeni idegenkedésről már
szóltam. Mindennek ellenére a két csatorna
igényei folytán szinte bizonyos vagyok abban, hogy hamarosan
csaknem minden
játékfilmrendező és opera tőr dolgozni fog
nálunk is. Azt azonban továbbra is joggal elvárhat juk, hogy aki hozzánk jön,
az vállalja a mi feltételeinket, a mi lehetőségeinket, és ne nézze le a tévé-müvészetet, ne tekintse azt "hakni" -nak. Szeretnénk a jövőben a rendezőknek még nagyobb lehetőségeket biztosítani a forgatókönyvek kiválasztásában
és előkészítésében, de változatlanul nem vállalhat juk,
hogy az "uraságtól levetett" forgatókönyveket hozzák el hozzánk. Igaz, azt is el
kell ismerni, hogy adott esetben a filmgyár szűk lehető.ségei miatt, ott jó forgatókönyvek is megvalósíthatatlanok
maradnak. Ha ezek a mi műsorpoiitikai koncepciónkba beleillenek, élni kell ezzel a
tartalékkal, azzal a versenylehetőséggel,
amit a forgatókönyvek terén 'ez jelenthet.

Állandó operatív kapcsolat
György István: Szilveszter András, a Közművelődési Főszerkesztőség vezetője minden negyedévben
végignézi valamennyi
filmünket, és ebből válogat. Tervegyeztetésünkről már szóltam s a jövő évi
tizenkét közös filmről is. A dokumentumstúdiónak korábban nem volt partnere
a tévében. hiszen nemrég létesült ott is
külön dokumentumfilm-osztály.
Vezetője,

Radványi Dezső, úgy tudom, már sokat
tett a kapcsolatok megteremtéséért.
Pécsi Ferenc: A szerződést
,egy igen nagy
jelentőségű együttműködés
kezdeti lépésének tartom. Évekig nem jutottunk túl
a kölcsönös gyanakváson, bizalmatlanságon. Mindkét részről bizonyos beke.belezésí törekvésektől is tartottak. Márpedig
erről komolyan gondolkodó emberek csak
mosolyogva vehetnek tudomást.
- Ilyen kis ország, min t mi vagyunk,
különösképpen
nem engedheti meg magának, hogy az egyik oldalon kapacitáshiány jöjjön létre, a másikon kihasználatlan kapacitás halmozódjék
fel. Nekünk
tehát létérdekünk volt, s a jövőben talán

még inkább az lesz a kapacitás bövítése:
de ezzel egyben fejlesztjük azt a technikai műszaki, szellemi bázist is, ami nélkülözhetetlen a mozi-filmgyártás számára.
Vannak problémáink a szellemi erők jobb
felhasználásában és a beruházások terén,
de meggyőződésem, hogy alapjaiban kölcsönös érdekekről van szó, s ezeket úgy
lehet a legjobban szolgálni, ha közben
egyikünknek sem kell lemondania önállóságáról és a sajátos érdekek védelmezéséről. A dolgok dialektikájából következik, hogy miközben egyre szorosabban
együtt dolgozunk, a kölcsönös érdekek
alapján a műsorgyártás
technológiáját tekintve egyre jobban elválnak az útjaink.
(Bernáth Lászl6)
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ELLENVÉLEMÉNY

SZÁMONKÉRHETÖ
Nemzedék-konfliktusok

ESZMÉNYEK?
és megítélésük

A mai fiatalokról szóló filmművészetnek
még nincs Patyomkin
páncélos-a
vagy
Modern idők-je. De a .változásban felnövő
új nemzedék korszakos vonásait többen
megkísérelték ábrázolni a közelmúltban, s
a magyar filmkultúra - és nemcsak a
filmkultúra - egészére hatást gyakoroltak
ezek a külhoni és hazai filmek. (Emlékeztetőül: Fényes szelek, Ha, Zabriskie Point,
Staféta, Eper és vér, Kitörés, Szelíd motorosok. A sípoló macskakő). "Onérték-e
az ifjúság?" című cikkében Dániel Ferenc
nem is a remekműví szírwonalat kéri számon az alkotoktól. Kritikája röviden így
hangzik: elég volt a "szalonhevületből",
elég volt a lázadás sztereotípiáíból, " ... az
értékteremtés és -rombolás játékait nemzedéki vizsgálódások révén nem lehet felfogni." Lássunk végre oegyJulien Soreihez
méltó mai fiatalt! Vagyis Dániel olyan
hőst akar látni, aki bízik tehetségében.
értelmességében, állhatatosságában, akinek
igazi eszményképe Vian,és nem siránkozik,
ha erkölcsét eszközül kell 'használnia. Míért is ne? Miért ne kerülhetne a mai film
vásznára az őszinte és szép, bátor, szellemes és megnyerő kalandor, akinek sikeréért - közönséges környezete ellenében
- szívvel-Iélekkel szurkolhatunk?
A mai film azonban láthatóan nem tud
mit kezdeni Julien típusával. Ennek oka

. feltehetően az, hogya nemzedéki konfliktus - aminek puszta meglétét is tagadja
Dániel - nem kedvez a kalandorok iránti
rokonszenvnek. Ez a konfliktus sokkal több
súlyos problérnát okoz gyerekeknek és szülőknek, tanítványoknak és tanároknak, diákoknak és :politikusoknak, sokkal fontosabbnak érződik múlt és jövő szembenállása, az új életdormára, normákra, ízlésre,
ú i emberre való szükséglet, semhogy a konfliktus privát-kihasználásából élő kalandor
vonzó lehetne. (A Kitörés megpróbálkozott
egy mai, ellenszenves Julien megrajzolásával. De a film nem sikerűlt, mert a magán-kaland környezetében a támogatók és
áldozatok egy-egy társadalmi "sz,erep" sematikus szócsövei maradtak).
Dániel igényét mégis fontosnak tartom.
Írásából kiderül,hogy
a fiatalokról szóló
filmekben ő sem a kalandos feladatot tartaná a legfontosabbnak, hanem a feladatot,
az igazit, kalanddal vagy anélkül. De éppen az a kérdés: milyen feladatai vannak
ennek a nemzedéknek, mennyire érzi magáénak a feladatot, s hogyan válaszol erre
a filmművészet?
Nema
kritikusok
tudomásulvételén
múlik: a nemzedéki konfliktus kialakult,
és hiába nyugtatnánk meg magunkat, hogy
egyesek csak divat-váltást vesznek észre
belőle, mások viszont túllicitálják e kon-

fliktus erejét. Ezt a konfliktust sem fogjuk
megoldani azzal, ha más nevet adunk neki.
Kérdezhetik:
miért kell "nemZ'edéki
konfliktusv-nak nevezni azt, ami fönnáll,
amióta világ a világ? A pro-fán kérdés, azt
hiszem, egyre kevésbé megnyugtató. Nem
azért, mert ósdi, hanem azért, rnert a
felelőtlenség takarója lehet. Amikor a világ leggazdagabb országában minden második fiatal megpróbálkozik a kábítószerrel, és rninden tizedik testi-lelki nyomorék
lesz tőle, amikor a Szelíd motorosok-ban
azt látjuk, hogya műtrágya és az automatizált mezőgazdaság világában fiatal
emberek istenhez könyörögnek szegényes
vetésükért, akkor nemcsak kétséges, hogy
reálisan érvényesek-e a nemzedékváltás
hagyományos szabályai, hanem feltűnővé
válik az ósdi érvet hajtogató, struccszerű
viselkedés hasonlósága A sípoló macskakő táborparai.csnokának
felelőtlenségéhez.
Persze az sem ér sokat, ha az Eper és vér
alkotójához hasonlóan e konfliktus megértése és magyarázata a csak-azért-is indulatok, csattanós tények és ijesztő gondolatok szintjén marad. Struccpolitika vagy
világrengető
indulatok helyett próbálj uk
inkább felvázolni e konfliktus okait és
megítélésének típusait.
A szociológia a "szocializáció" kategóriáját hívta segítségül a nemzedékváltás
magyarázathoz. Ez a terminus eredetileg
azt a folyamatot jelölte, amelynek során
a gyermek meg tanulj a ismerni és alkalmazni a nyelvet, a szerszámokat és eszközöket, saját képességeit, az ifjú átveszi
azokat a szokásokat, normákat, beilleszkedik azokba a viszonyokba, amelyek szülei
nemzedékének
társadalmá t összetartj ák,
A szocializáció tehát végső fokon az egyén
társadalmi
érésének. fokozatos beilleszkedésének folyamata, s ha ezt az egyének
többsége végrehajtja, akkor a nemzedékváltás eredményesnek bizonyult, az apák
átadták helyüket gyermekeiknek. Azt természetesen senki sem állítja, hogy az átvétel során nem változnak meg a közvetítők, a szokások, a szükségletek és normák, az ízlés. Ezeket a változásokat nyomon lehet követni, és kimutatható, hogy
e közvetítők közegeiben hogyan növekedik

vagy csökken a szabadság, a közösség ereje, a tudatosság. A változások tehát nem
okvetlenül jelentenek g.átat a szocializációban, hanem inkább olyan kísérő mozzanatok, amik megnehezítik, vagy időben
elhúzhatják a folyamatot. Ez a felfogás
jól egybevág a köztudattal. sőt abban is
hasonlít hozzá, hogy egyfelől természettörvényként rögzíti a beilleszkedést, másfelől az egyén választására bízza, akar-e,
s !ha igen, mennyire akar beilleszkedni.
A köznapi szernlélet is ezt tartalmazza.
Ugyanakkor a "fiata,lság -bolondság"-bölcsességeegyrészt
állandó ingerforrást jelentett az ifjú nemzedék számára, másrészt egyénileg ki-ki ide menekülhetett,
ha a konfliktusban ver-eség érte: a főnöktől a szülőkhöz, a szülőktől a tanítóhoz,
idősebbeklől idősebbekhez.
A közfelfogás
ingerli a nemzedéket, és védelmet nyújt
az egyénnek.
A nemzedékváltás magyarázata a :beilleszkedessel a 60-as évek elejéig vitathatatlannak látszott. Nagyjából az 50-es
évek végén feltűnt beat-nemzedék beilleszkedésének hosszú elhúzódása módosította a helyzetet, s ha mindenáron ha tárkövet kellene felállítani, akkor ezt 1964-re
tehetnénk. Ebben az évben két fontos
esemény történt: a Berkley-egyetem diákjainak sztrájkja és H. Marcuse "Egydimenziós ember" című könyvének megjelenése. A sztrájk végképp lezárta azt a
korszako t - a hidegháború továbbélésének korszakát -, amikor a világ elhíhette, hogy a nyugati diákság beílleszkedését
megoldották, és legfeljebb apolitikus hippie-k, beat-rajongók vagy LSD-fogyasztók
lesznek egyes fiatalok ból, de a nemzedék
gerince nem vállalkozik nyílt szembenállásra. Most, a vietnami agresszió kezdetének évében, de még az amerikai háborúellenes mozgalom kibontakozása előtt, "léket kapott" a közfelfogás. Abban az országban kezdődött a díákrnozgalom, ahol
legkevésbé várták. 1965-'től már egyre
gyakoribbak a diák-tüntetések és a felsőoktatás szervezetének vitás kérdéseitől a
faji ellentétekig minden "reform-témából" forró, politikai ügy lett. A diákok eddig csak rektorok és városatyák idegeit
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borzolták meg, ettől fogva De Gaulle és
Johnsen tárgyalt veretőikkel, az 1968-as
párizsi felkelés pedig végérvényesen bebizonyította, hogy igazi politikai tényezőt
jelentenek. Marcuse figyelt fel leghamarabb erre. Az "Egydimenziós ember"-ben
először fogalmazta meg azt a ket gondolatot, amelyek előf.eltételeiben támadják
meg a nemzedék-váltás szocializációs felfogását.
Marcuse szerint a diákság nem fog beilleszkedni, mert életfelfogása idegen az
uralkodó életfelfogásától.
Nem fog szocializálódni, ha ez índivídualizálódást, tömeges magányosságot jelent, hanem inkább "asz,ociális" marad, ha ezáltal élhet igazi közösségí életet. Az ifjúságnak
új típusú "érzékenysége"
("sensibility")
van: nem azt látja szépnek, ami drága,
nem azt tartja igaznak, arnd általánosa n
elterjedt, nem annak örül, amit mások
irigyelnek. Ez az ifjúság nem reformokat
akar, nem több részesedést a nemzeti összterrnékből, hanem egészen új életformát,
ahol Ielfogásáért,
ízléséért, szabadságáért
nem üldözik, s ahol neki sem kell üldöznie senkit. De ahhoz, hogy ezt elérhesse,
meg kell küzdenie az elnyomó renddel.
S itt következik a második gondolat: ma
a diákságnak kell betölteni (szövetségben
a négerekkel, a nagyvárosi nincstelenekkel,
baloldali értelmíségiekkel) azt a funkciót,
amit Lenin a "Mi a teendő?"-ben a pártnak szánt. Nekik kell tudatosítaniuk a tömegeket, kidolgozniuk az elnyomás elleni
harc új formáit. Marcuse eléggé borulátóan ítélte meg a harc esélyeit, de úgy
vélte, nincs más választás. És azt gondolta, hogya
diákok is így vélekednek.
1964 óta nyolc év telt el, és Párizsban
igen, máshol nem tudott a diákság legtudatosabb rétege népfelkelést kezdeményezni. Ugyanakkor egyrészt a hippiefaluk, a kóborló életmódot folytatók abszolút száma növekszik, másrészt a látszólag beílleszkedett fiatalokon belül azoknak
az aránya, akik a fogyasztás életcélját
kábítószerrel, családi életük mintaszerűségét alkoholizmussal, nyilvános jólétüket
Ieplezettbűnözéssel ellensúlyozzák. A konfliktus mélyén az húzódik meg, hogy a

modern államkapitalista társadalom nem
tud igazi feladatokat kínálni az új nemzedéknek. (Több vizsgálat kimutatta, hogy
az ifjú nemzedék abszclút többsége nem
baloldali, hanem apolitikus. De máig sem
tudjuk pontosan, hogyan halmozódnak fel
politikai energiák a politikán kívüli szférákban - az erkölcsben, a munkavégzésben, az ízlésben, a mindennapi érintkezés
egész világában.)
A diákmozgalmak tehát egy nemzedék
- az élet minden fontos tényével összefüggő - válságát képviselik, s a haladó
filmművészet most is ennek tudatosításában vállalt szövetséget a baloldallal. Ezzel a világgal számomra legszebben Antonioni ismertetett meg a Zabriskie Pointban. Filmje - az "új érzékenység" jegyében - két kultúrát állított szembe:
a hivalkodó-hivatalos üveg-beton stílust a
virágos repülőgéppel, az emberi érintkezés
mesterkélt szabályait a bensőséges, természetes szeretet légkörével. A film sivatagi
látomása, az "örömök völgye" arról vall,
hogyafőszereplők
egész nemzedéküket
szerétnék részesíteni emberivé lett gyönyörükből, de ez a közösség-ígény, a privátboldogság elégtelensége inem véletlenül
látomásban jelenik meg. Ahol kényszerítenek az ál-világba való beilleszkedésre,
ahol erkölcsi, anyagi és fizikai megsemmisítés vár azokra a fiatalokra, akik ezt megtagadják, ott az igazi közösség vagy látomásban, vagy az elnyomók megsemmisítésének feladatában alakullhat ki. De miféle feladat ez? A Ha, az Eper és vér
diákjai, a két "szeHd motoros" , a Zabriskie Point fiataljai pontosan tudják, milyen
az a világ, amit elutasítanak. De sajátjuknak érzett felada taik, terv ük, "történelmi
projekt jük" - ahogyan Marcuse nevezi csak a magánszféra normavilágát tudta áttörni, s nem sikerül t azt oly.an programma
Iorrnálniuk, amely reális megoldásnak tűnhetne egy egész nemzedék számára. A
Szelíd motorosok
hippie-tanyáján
ábrázolt kísérlet balul üt ki, míhelyt egy bátor ember traktorra ül. A primitív őskommunizrnushoz visszatérni - ez nem program, hamern pótlék.
A feladat tudatosítási szándéka külön-

bözik az Eper és vér látványos jeleneteiben, a Ha realista típusaiban, a Szelíd
motorosok pesszimista kritikájában, de az
eltérő vonásokat egy fontos jellegzetesség
egységesiti.
A filmművészet korábbi időszakának és más témakörének magányos
hősei helyett ezekben a filmekben olyan
fiatalokkal találkozunk, akik együtt, közösen cselekednek, és - mint a Zabriskie
Point-ban - elemi erejű közösségi igényük van. E vonás megítélésekor nem lehet abból kiindulni, hogy a közösségi élet
épp az ifjúságnak természetes közege. Valószínű azonban, hogy az ig.azi közösség
utáni vonzódás és a közösségi élet egyre
jelentősebbé válik a fiatalok személyíségének autonóm, szabad kiJejlesztésében
akkor, arnikor sem a társadalom formális
szervezeteí - az iskolától a munkahelyig
-, sem a bomló páros-család nem képes
igazi közösség kiformálására.
A fiatalok
közösségei közöttí különbségek igen fontosak, s ez nemcsak a közös tevékenység
konkrét tartalmára vagy a közösségí szervezetre vonatkozik, hanem arra is, hogy
milyen hatással volt kialakulására
az
együttesen vállalt feladat vagy a feladat
hiánya. A Ha és A sípolómacsTwkő
utalásszerű összevetése is példázhat ja ezt.
Mindkettőnek olyan középiskolás diákok a
hősei, akiknek
tevékenységet,
'formális
feladatait a tekintély üres és hazug módszereivel, manipulativan
irányítják. Ezek
a módszerek a tevékenységük értelmességéhez legbátrabban ragaszkodó diákok ellenállását váltják ki. A szembeszállásra
ösztönző motívumok és a szereplők attitudjei sok mindenben hasonlítanak a két
filmben, az ellenállás módja végletesen
különböző - ott lemészárolják a tantestűletet, itt ellógnak az építőtáborból kukoricát kapálni. Ez a végletes különbség azonban kapcsolatban Vian egy másik, kevésbé
ki tetsző, de a két - sok tekintetben közös

szeniléletű fimet alaposan elvá1asztó
összefüggessel. A sípoló macskakő szereplői - s ezért alkotái is - számon kérhetik
az igazi feladatokat, azokat, amelyeknek
vállalása lehetőséget teremthetne a közösségben kirnűvelődő szabadsághoz. A Ha
alkotói ezt nem kérhették számon, mert
diákjaiknak sincs kitől számon kérniük.
A számonkérés nálunk azért lehetséges,
mert legalizáltunk egy nevelési elvet és
eszményt, amelynek szereplője olyan diák,
aki igazi feladatát igazi közösségben vállalja. A nyugati társadalmakban sehol sem
legalizálták ezt. A tekintélyelvi módszerekkel nevelő angol kollegiumból minden
szülő áthelyezheti gyerekét egy másikba,
ahol a diákok azt csinálnak, ami t akarnak.
A mi iskolarendszerünkből nem lehet másik iskolarendszerbe kérni az áthelyezest.
Vannak jobb és rosszabb iskolák, építő táborok, de a - leg.alizált - elv, ami szerírrt mindegyiküknek
működnie kellene,
közös. A legalizált elvek számonkérés e a
bevett gyakorlaton - ez a magyar film
szemleleti módszere, legalábbis a Sodrásban elkészülte óta. Ebből a módszerből
származik a magyar film ereje, 'hiszen a
számonkérés olyan elveiket mozgósít, amik
igazi világtörténeti
értékekre irányulnak.
Ennek a módszernek van egy gyengéje s azt hiszem, Dániel Ferenc szerint ez a
fontosabb. A számonkérés során a magyar
filmek rendszerint nem a fiatalokat teszik
felelőssé. Ez igaz. Kérdés, hogyan lehetne
változtatn; ezen. Dániel a fiatalság ábrázolásának klasszikus hagyományait ajánlja követésképpen. Ebben 'egyetértünk, csak
azt kell eldönteni, melyik hagyományra
gondolunk. Rousseau írta az "Emil" előszavában: "Megvalósíthatót javasoljon! ezt hajtogatják nekem szűntelenül. Mintha
csak így mondanák: javasolja, hogy azt
tegyük, amit teszünk."
Somlai Péter
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könyvírójával,
szokatlan

is

eltér

olvasható

Közlésünkben
részletre

forgatóhanem
a filmla-

interjúktól.

néhány

fontosabb

szorítkozunk.

- Magam ilsmeg voltam lepve,
hogy milyen jó. De a hibáimnak
ugyanúgy örültem, mint a sikernek, msrbhogy azok is az enyémek . .. Persze, amikor azt mondom, hogy az "enyémek", abba
beleértek
mindenkit,
Dennist,
Jack Nichelsont
és mindenkit,
akinek a filmben
része volt.
Módunk vo.t a magunk dolgát
csinálni, tehát mi vagyunk a felelősek azért, amit csináltunk,
nem mondhatjuk
Ihogy a "stúdió beleszólt".
Öröm

olyasvalakit

úgyszólván
hez tartozik,
szeretném,

látnom,

aki

az én nemzedékemazt
ha

mondja,

mindenki

amit
mon-

dana ...

- Ez a legnagyobb érzés a világon. Majd megvesztünk, miközben csináltuk, mert tudtuk, hogy
ezt kell csinálnunk,
ez a becsületes, és hogy igazat beszé-

"

lünk; és nem mutatunk
ujjal
rá, csak Iföltárjuk,
és. akinek
tetszik, észreveheti.

nemcsak

nyíltságával,

hangnemével
pokban

mely

in-

Fonda-

mi lesz a filmmel?

Most
lumbia
lat,

tudja,

vagy

hogy

A Co-

ez telitalá-

mi az ördögöt

akar?

- 'Ez a második szárnú kedvencük. Az első a Funny Girl;
az persze sokrnillió dolláros hollywoodi stúdióprodukció,
azért
az az első. A miénk a második,
... ez 375,000 dollárba került.
... szerintem
Amerika
fajta

jól

hogyan

fiataljai

megfogta,
érez

iránt

hogy

az ilyes-

...

- Azt is akartuk megrmrtatní,
hogy 'hogyan érez, hogy a nyáj
hogyan érez bárki iránt,
aki
más. Pár éve itt járt Barry
Goldwater.
és a nyers indtvldualizmusról
mennydörgött,
és
az ürgék akoleszban
- a haverj-aim - ráharaptak. azt mondták: - Te, hallod, ez érdekes!
Aztán észrevették
a dolog
apróbetűs részét is, és rájöttek,
hogy ez csak szöveg...
Hát
igen, nyáj-nép
vagyunk
val amennyi.en, mindannyiunkban
ott
él 'a nyáj-ösztön,
és amint valaki másként viselkedik, jaj ne-

ki, szoru.hat, ráeresztik a bikát,
és a bika jön is, és végez az
egyénnel.
Van nekünk
itt az
országban egy problémánk, nem
a fehérek és Ieketék szembenállása, hanem a gazdagok és a
nincstelenek ellentéte. Ezt a filmet
csinálhattuk
volna
akár
Chicagoban is - vagy Illinoisban, Michiganben,
Ohioban -,
ugyanaz lett volna. A probléma
rníndenütt
ugyanaz.
De biztos
észrevette,
hogy nem rnondtuk
ki kereken, csak a ihátterét JTIUbattuk, a fehér temetőt, azokat
a ragyogó fehér mindenféléket,
a kereszteket. a város csudálatos vílláít
- aztán a város fekete felét, a feketéket a kis viskóikban, meg más effélét.
Nem
másztunk be.e a kérdésbe, legfeljebb mallékesen ; egy-egy rnondat erejéig, hogy: - "Légy nyugodt, nem vágnak sittre, ha nem
öltél embert,
vagy Jegalábbis
nem fehéret." - Csak annyira
bonyolódtunk
bele, hogy a klisét elkerüljük.
Nagyon rernélern, hogy ez a film legnagyobb
érdeme, anert senki sem imegy
majd
azzal ki a nézőtérről,
hogy "jól fogták meg a kérdést". Mert ez a film túlmegy
azon, hogy "megfogja a kérdést".

-gs pontosan milyen álláspontot sen, már bukott ember va- karnera kocsink...
nem épp
akart érvényesíteni a hippie- gyok...
Magamat híbáztattam. nagy
teherautó,
csak
afféle
kommuna bemutatásával? ;Egy- Ezért vettem át a társadalom
nagyajtós
International,
ameszerre pozitívat
és negatívat, játékszabályait
- 'a társadalom
lyiknek nagy a csomagtere ...
nem?
és az uralkodó réteg szempontafféle kis furgon ... Ezt nevezjait - a pályafutásom első négytük ki kamera-kocsinak...
Az
- Azt hiszem. Bevallom, hogy öt évében. Míg csak okádnom
országúti felvételeket mind ebami engem illet, én ezt tartom a
nem kellett tőlük ... Nagy do- ből a nyitható tetejű kis Chevfilm leggyengébb részének. Ezhányt szakítottam le, és az nem relet-ből készítettük.
Arriflexet
zel volt a legtöbb bajom. Hogy rossz, jó cigit szívtam ... , de használtun'k, hangszigetelve,
táaz elképzelés volt-e hibás vagy nem ... először pofára J.ellett
volról ...
ritka kivétellel
minsem, azt nem tudom...
nos,
esnem (nevet), tiszta szerencse.
dig 12-25-250-es
gumíoptíkámegvan róla oa véleményem, láthogy pofára estem ... A hugom- val
dolgoztunk...
Angenieux
tam vagy száztizenhatszor.
de, ..
mal akartunk
egy filmet csi- gumioptikával. .. csudálatos egy
Az oiztos, hogy nem akartunk
nálni, nagy üzletnek terveztük, '. lencse ez, még soha ilyen szébelemászni, nem akartunk olyan
bevallom, ez ,~s'nagy üzlet lett, .. pen nem fényképeztek . . . Az
képet adni, hogy la néző majd
jó filmet .akartunk csinálni, hogy ember rnindig távol volt a kaazt rnondja:
No lám, hát
az emberek
azt rnondják:
merától . .. az IVOlt az érzése,
ezek szerint Ihippie-nek
lenni
öregem, ez ,film! - egy vérferhogy a kamera nincs .is jelen,
tiszta gyönyörűség. - Mert hogy
tőzéses .filmet a ihugommal. Et- eltávolították.
Igy aztán az emhippie-nek
lenni
igazán
nem
től aztán lehervad tam, ki a tár- bernek nagy a rnozgásí szabadgyönyörűség, kutya egy élet ez.
sadalomból,
most aztán teszek sága. .. rnert ,bár én utál om
Döglött lovat esznek, lőnek rárájuk ...
a gumioptikát (mindent .túlhangjuk az indiánok, lőnek rájuk a
súlyoz), ez a fickó átok jól
falusiak, azt se tudják, mít csi- A Szelíd motorosok-nak
is
fényképez, minden lát, ami törnáljanak, betegek. ...
VIanerkölcsi mondanivalója,
narténik. . . egy csöppet módosít
kós okról szól, akik szabadok.anínt
a képen, az ember alig veszi
És hogyan volt képes önmagá- a madár és Ibelevalók...
olyaészre.
.. Egy 'kicsit nagyobbra
ban ezt a frontáttörést megva- nok, hogy az ember szívesen
veszi
a
nyílást, eltakar valamit,
lósítani; hogy akarja ezt az él- azonosul velük, szívesen lenne
ményt mások/rol is megosztani? az ő bőrükben . .. szeretne 'hoz- leszűkíti a lencsét, élesre állít, ..
Csináltunk
életlen képeket .is,
zájuk hasonlítani,
olyan lenni,
Csak éltembele avilágba nem
pedig ez könnyen modoros leCUl\."
'mint
ők, szeretné, ha azt tehetné,
használtam .a fejemet, valahogy
amit ők _ s mire a film vé- het, de rni úgy csináltuk, hogy
úgy ahogy a Tammy and the
a néző d'ie:yelmét irányítsuk ve, dLU
gére mindezt eldöntötte, megölik
~
le...
épp, míkor a legkevésbé
Doctor ban láttarn magamat; az
, - őket, és kezdheti előlről, rentán azt mondtam:
- hisz járdezheti újra gondolatait _ ak- várja ... nekem tetszik a dolog.
hatorn én az uralkodó réteg út- kor ő ,az "uralkodó
Persze
volt- , aki. panaszkodott .
réteg" _
L',
ját, és megpróbálhatok
az uralkodó réteg szíve szerintí színész
lenni ... de mi lesz aztán? Akkor már inkább legyen az életem
a stílusom, a műfajom" .... Ami
azt illeti, alaposan megfizettem
a tanulópénzt azokért 'az évekért. Rengeteg kérdéssel találtam
szembe magam, tele voltarn ellentmondásokkal,
és még ma is
csupa ellentmondás
és 'kérdés
a fejem. Tizenöt éves koromban
jól megnyomott
a társadalom,
amúgy udvarrasan,
a kétszínűségével, amivel én akkor még
nem voltam tisztában. Éreztem,
hogy valami nincs rendjén, de
hogy mí, azt nem tudtam ...
Azt hittem, hogy én, tizenöt éve-

de képtelen

a dolgokat

elren-

- Azt híszem ez régi trükk ...
de ha az ember csak trükknek
tekinti, észrevehetövé
válik; de
ha érzést közvetít, észrevehetetlen. . .. Mikor Fellini, nem is
Fellini, Antonioni eljött, és megnézte a nyersvágást.
teljesen
ibegőzölt; minden áron magéval
Kíváncsi lennék, mekkora stábbaZ dolgozott, hányan voltak? akarta (Vinni az openatőrt ... azt
mondta Felli ni , azazhogy Antonioni . . . csak szeretném,
ha
- A fuss-ide-fuss-oda gyerekeIket is beleértve - akik azt csinálFellini lett volna: Nekem ez
az ember kell! - Meg hogy ez
ják, amit épp mondanak nekik,
a legbecsületesebb amerikai film,
heti kilencvenért
-,
hUlSZODamit életében látott. Járt fűtől
hárman...
ez volt la legtöbb.
elEbbe nem számítottam
bele a fáig, és ezt mindenkinek
hippie-jelenet
színészeít. Az <or- mondta. Jól esett, az igaz. És
remélem, hogy nagy kasszasiker
szágúton egy világosító kocsink
volt, egy generátorunk
és egy is lesz.
dezní. Meg 'Van botránkozva,
és szomorú a haláluk míatt, pedig ezekméi immorálisabb
embereket egész Amerikában
nem
talál ...

Szívemből
melte.

remélem.

Megérde-

- Magamnak nem fizettem egy

vasat sem ... krvéve, amit mint
színész dölvet tem . . . A szakszervezet előírásai szerint háromszázkilencvenkét
dollár járt
nekem egy hétre, azt fölvettem,
kifizettem belőle az adót, és a maradékot, kétszázvalahány.
pon-

tosan kétszáznyolvannyolc
dollárt. visszafizettem
a vállalatnak. Sem mint producer, sem
mint a forgatókönyv írója nem
vettem föl egy vasat sem. Semmit. ,Ezzel fogtam meg a Columbiát, és mindenki mást, aki
részt vett a dologban. Nekem aztán hagyjatok békén mondtarn -,
'az én zsebembe
nem ment semmi, minden
a

filmbe ment ... ezt vegyétek tudomásul ... Tudom, ti is adtatok bele pénzt, de majd elmegyek Detroitba és eladom, és
majd akkor fizettek ...
Gondolom, tisztának érzi magát.
- Nem is tisztának,
megtisztul tnak!

inkább

(Take One, Kanada, 1969.
jan-febr.)

A filmélmény maradandósága
Érdekes cikket írt a Les Temps
Modernes-ban Ohristian Zimmer
Be kell-e zárni a fílmrnúzeumokoat? címmel az irodalmi
és a llilmélmény közötti különbségről.
Nincs olyan alapvető különbség irodalom és filmművészet
között - írja -, mely lényegében eltérő magatartást
kívánna
múltjuk értékelésében.
Elolvasni, újraolvasni
egy könyvet,
vagy megnézni,
újramegnézni
egy filmet - ugyanaz a szellemi állapot. lAz olvasó és néző
számára is a rnű "látomása"
jelenik meg. Megítélése két véglet között ingadozhat: teljes történelmi relativizmus vagy fetisizmus. A filmkedvelőket
inkább az utóbbi jellemzi, bár
napjainkban
- a filmművészek
és ikritikusok szerint - valami
fontos változás van alakulóban,
valami, talán a leglényegesebb:
éppen a régi "mesterek" iránti
hajbókoló szellem kezd lassan
eltűnni.
Nem egészen jól értelmezik
a kulturális
hagyományt,
akik
így gondolkodnak: a múlt m ag y a r z z a a jelent, valamilyen módon igazolja, tehát értékek hordozója. Értékeké, melyeket interiorizálnom
kell, ha
a jelent át akarom élni, az én
jelenemet a maga teljességében,
tudatosan. .
Ezzel magyarázható,
hogy én
keresem a múlt alkotásait,
én
megyek eléjük, míg a kortárs
á
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művek hozzám jönnek. Igyekszem kisajátítani
az előbbieket,
gazdagságukat
létezésem részévé tenni, míg a ma alkotásai
igyekeznek rám gyakorolni hatást, létembe integrálódní,
Mindegyik kortárs mű történés, esemény, s mínt ilyen, felhívó erejű. Részvételre szólít, szemben
találom magam vele, mint találkozás jelentkezik. Az elmúlt
idők alkotásai- nem történések
többé - nagyon nagy különbség ez, mert egyedül a "történés", az éppen lejátszódó időbeliség
lehet
kommunikációs
eszköz, Ha megélt vagy újraélt
időbeliségről van szó, ezt már
az én egyéni tudatom magába
zárta. Csak a szubjektivitás
területén törekedhetem
arra, hogy
a múlt értékeit kdsajátítsam.
,Tehát az irodalomban
és a
filmművészetben
egyaránt megvolt az a mozgás, mely valami
"titkos kertbe" próbálta
zárni
önmagát. A fiatal kritikusoknak, filmművészeknek
köszönhető, hogy ez mégsem sikerült.
Természetes kétkedő hajlammal
mindent felülvizsgáltak,
átértékeltek. A film sajátos természete is ezt az irányt segítette.
Az irodalmi alkotásokat sokkal
szélesebb
körben
terjesztette
minden fetisizáló tisztelet nélkül. A felidézés, az idézet mégis
különböző
értelmet kap az irodalomban és a fi1mmúvészetben.
Az irodalmi idézet általában
gondolati művekben fordul elő,

esetleg történeti
elbeszélésben,
s nern ugyanaz a szerepe, mint a
filmidézetnek,
mely elsősorban
narratív szövegkörnyezetben
jelentkezík. De mindkettőnek megvan a rnúlthoz forduló jellege,
egyedül az idő múlásától szentesített érték felidézése gondolataink
megerősítésére,
alátámasztására.
Az irodalmi idézet a kultúra
kitapintható, materiális bizonyítéka, a filmidézetről nem mondhatjuk el mindig ugyanezt, mert
általában az drónía világában jelenik meg. Míg az első egyértelműen
valódi
értéket
akar
megőrizni, a második távolságot
teremt, eltávolodik a felidézettől. Ritka, hogy a filmidézet valóban komoly legyen, valódi értéket támasszon fel. Ha filmkedvelők az irodalmi kultúrát
próbálják
másolni,
az idézet,
más szóval mímus áróniát terem t az utánzásban.
Godard példája tanulságos lehet a számunkra:
'azzal, hogy
tudatosítja
választásának
szubjektív voltát, aláássa a klasszikus tabu fetisizált Ifogalmát. A
múlt nem értékek őrzője többé,
csupán múzeum, ahonnan művészí érzékenységemnek
megfeIelően válogathatok. A felidézés
tisztelgés az előtt, ami volt. De
a múlt - múlt marad. Betőltötte hivatását, ezért megérdemli a vizsgálatot.
Osak nosztalgiát érezhetünk iránta, nem sajnálatot. A Történelem soha nem

lép vissza. !Minden műnek megvan a maga helye. lAz esztétikában nincs sem dekadencia,
sem fejlődés, csak változás, átalakulás.
A filmművészetnek
volt egy
korszaka - a metafizikus ok és
irodalmárok
kora. De ma már
nyelvészek, szemíológusok,
fenornenológusok vették át a stafétabotot. A film mint többé-ke-

annyira
kedves
"machine
infernale"
a diktafon
jelen
esetben - a fatalizmus megj elenítője; az az érzésünk, rnínden
előre kiszámított,
minden "elrendezett". Ezt az illúziót csak
erősíti egy "külső hang", a kommentár,
ami gyakran egyáltalán nem kapcsolódik a képhez,
sem harrnoníkusan,
sem ellenpontozással.
Ez a kommentár

legjobb

pillanataiban

recrow,

Neighbours,

vésbé tudományos
jellegű
tanulmányok tárgya egyre inkább
kiesik az impresszionista
kritika, a lírai kornmentárra
alapuló vizsgálat alól. A filmművész pedig, lerázv,aa
producer
igáját, igyekszik saját
kezébe
venni filmjei sorsát. Felelőssége
megnőtt, éppen ezért a kritikusoktól is új szemléletet követel.
Ha ma előveszünk klasszikusnak kikiáltott filmeket, gyakran
érnek meglepetések. Nem filmszerű gondolatok, teljes alávetettség a kor erkölcsének,
ízlésének - íme a "klasszikus" filmek kritériumai
- sajnos. Pl.
az Assurance
sur la Mort
25
éve a "film noir" modellje. Valami már a film kezdetétől fogva zavar, a sebesült
ügynök
nagy nehezen még beér írodájába, ahol diktafonba
mondja
vallomását.
Ez a Coeteau-nak

válik a film sajátos esztétikai
természetévé.
ez
pedig
nem
filmszerű,
tipikusan
irodalmi.
Gondolatilag. az erkölcsi értékrendszert illetően semmi mélység, a fő mozgatóerö
a nőgyűlölet, ill. ennek felszínes ábrázolása.
Mint
a ,fér.fibarátság
szükséges
ellenpólusa
jelenik
meg.
1H0sszú ideig miért volt kivé-

Fel kellett
fedezni Keatont,
hogya
filmművészet pontosabb

telesen sikeres ez a film, mikor
egyáltalán
nem jobb, mint a
többi e műfajban?
Vagy Buster Keaton példája.
Miért volt Chaplin szinte rnindig népszerűbb?
Ma kezdenek
egyre többet foglalkozni Keatonnal - ez is bizonyítja a napjainkban
végbemenő változás 0kat az esztétikai.«ulturális
értékelés terén.
Keaton
fdlrnjei
tökéletesen
filmszerűek.
Három
filmjének

(The
The

ScaGoat)

a tárgyakat és a teret úgy kezeli, hogy a gag kiváltotta derültség
mindig
tisztán
intellektuális kielégültséggel
duplázódik meg, olyan felszabadultságot teremt,imint amit 'egy rendkívül nehéz egyenlet, vagy a geometria
egyik
problémájának
megoldásakor
érzünk.

ismereteket
szerezzen önmagáról, sajátos természetéről,
hogy
ne az irodalom jelentéstani duplikációját ,keressék ,benne.
A filmművészet
nyelve állandóan fejlődik, ez pedig az ember ábrázolását
is finomít ja,
többoldalúvá teszi. :Nem az "örök
emberit" formálja
- ez az irodalom tárgya lehet, de nem a
filmé.

lKeaton nem beszél soha az
"örök emberről", az emberről általában, :hanem az emberről, aki
meghatározott
szituácíóval, dolgokkal kerül szembe. Nem az
Em bert, hanem a Homo einematographícust
jeleníti meg.
(Les Temps

Modernes

1971. okt.
N 303.)

A spanyol és a portugál film erőfeszítései
A latin-amerikai
országok filmművészetének
megértéséhez
elengedhetetlenül
fontos néhány
alapvető kérdés tisztázása. Mindenekelőtt
meg kell állapítanunk, !hogy bizonyos különbözőség ellenére az említett országok igen sok rokonvonás t
mutatnak.
Mind a "harmadik
világv-hoz tartoznak, s így gazdasági és kulturális
szempontból egyaránt csak mint e nagy
egész részei vizsgálhatók.
Bár
földrajzilag
más kontinens
részei, a történelmi és kulturális
kötelékek
folytán
lényegében
ide tartozik
~panyolország
és

Portugábia. Csak két ország válik ki ebből az egészből : Kuba
és a legutóbbi ,fejlemények folytán, Chile.
E megfontolások
folytán
a
kritikusnak
abból kell klindulnia, hogy a látszat
ellenére
Spanyolország
egyértelműen
a
latin-amerikai
kultúrához tartozik, nem pedig az európaíhoz,
mivel a spanyol gazdasági élet
és a kultúra is az észak-amerikai meg az európai neokolonializmus függvénye. E tény hangsúlyozása azért olyan .fontos, mert
több esetben olvashattunk olyan
krítíkákat, amelyek teljesen ha-

mis következtetéseket
vontak le
a s-panyol filmművészet
tanulmányozásakor,
mivel szem elől
tévesztették
ezt az alapvető
tényt.
A latin-amerikai
országoknak
nemcsak kulturális
,felszabaduIásukért, illetve az imperialista
befolyás ellen kell harcolniok.
Egyidejűleg meg kell teremteniük a nemzeti filmművészetet
is, felkutatván
az eredeti forrásokat. A megoldást a filmművészet
számára
természetesen
nem a régmúlthoz való visszatérés jelenti, nem d;s a valóság
naturalista ábrázolása. JAz esve-

"

dül járható
út a nemzeti
és
nemzetközi problematika
fe.dolgozása, népi-nemzeti
szempontok szerint. Hogyan Illusztrálható ez konkrét példákori ? Kubában például
jelenleg
a legfontosabb rproblémák az új társadalom kialakítása közben adódó nehézségekből fakadnak. Bolíviában
és a hozzá hasonló országokban
viszont a [elenlegi
időszakban
a nemzeti felkelés
mindennapí
kérdéseinek
felvetése lenne a legaktuálisabb.
Az említettektől
eltérő jellegű feladat vár a spanyol
filmesek re, mivel nekik már érdemes lenne a tartalom
mallett
a formára
is több figyelmet
fordítani. Éppen ezért olyan jelentősaz
úgynevezett
barcelonai iskola működése, rnely feladatául tűzte ki az egész spanyol nemzeti kultúrában
gyökerező szürrealizmus
feldolgozását. A kritikusnak
arról sem
szabad megfeledkeznie,
hogya
latin-amerikai,
portugál és spanyol kultúra termékei a szigorú cenzúrával való lankadatlan
harcban születnek,
s ez direkt
vagy indirekt
módon minden
művet érint.
Ha Európa filmtörténetét
írná
meg valaki, semmi esetre sem
beszélhetne
egységes vonásokról, nemcsak azért, rnert a két
társadalmi
rendszer,
a kapitalizmus és a szocializmus
művészete eltérő jellegű, hanem főleg
azért, mert az európai
népek
gazdasági, történelmi,
társadalmi és kulturálís
fejlődése való-

ban országonként
változó. Nem
meglepő
tehát, íhogy mí kor a
latin-amerikai
népek filmművészete kerül szóba, azonnal felfedezzük
az azonos eredet,
a
hasonló történelem
alapján
az
együvétartozás
jegyeit.
Eltérő
vonásokra
csak akkor bukkanunk
ez országok
filmjeiben,
amikor elszakadván
a gyarmatosítók által meghonosított
stílustól és ternatikától, saját problémák feldclgozására
kerül sor.
Röviden
összefoglalva
a következő
témakörök
kerültek
vagy kerülhetnek
feldolgozásra
a jövőben a "harmadik
világ"
filmművészetében:
1, a gyarmatosítás
elleni harc
ilIetve annak szükségessége
(ez
a harc Kubában egészen sajátos
módon folyt, mivel az ország
teljesen
körül
van véve imperialista
hatalmakkal,
s így
szinte lehetetlen
az elért eredmények
biztosítása
a forradalom állandó fenntartása
nélkül.
Más országokban ez a harc lá.
zadások, felkelések
formájában
jelentkezik.);
2, az agrár kérdés és az idegen
tőke beáramlásának
következményei; ezek hatása az emberi
kapcsolatok alakulására;
3, a sajátos népi jellegzetességek feldolgozása ; az őslakosság
és az idegen népek kulturájának ötvöződéséből
kialakul t új
vonások feltárása;
4, az erőszak, mint e népek életének determináns
eleme.
A felsoroltak
közül az erőszak érdemli a legtöbb figyel-

met, mível ezzel eddig csak a
brazíl filmrendezők
ícglalkoztak (Rocha,Guerra, Diegues stb.),
jóllehet több probléma
feldolgozásának kulcsa lehetne. Spanyolországban
ép.pen az jeleriti
a legnagyobb
veszélyt a filmművészetben, hogy Bunuel és a
"fekete humor" képviselőinek kivételével
valamennyi
filmrendező figyelmen kívül hagyja az
erőszakot, mely pedig oly szorosan kötődik az ország gazdasági, kulturális életéhez. A spanyol cenzúra természetesen
éberen őrködik e kényes t,éma felett, mely így még az előbb említett filmekben is csak burkoltan, intellektuális
formában
jelenhet meg, nem pedig direkt
módon, mint annyi klasszikus
spanyol írásban, festményen,
Carlos Diegues a közelmúltban írta e sokatmondó sorokat:
"Latin-Amerika
nem lehet egy
hatalmas, új Colosseum, amelynek porondján
az imperializmus oroszlánjai
felfalják a lázadó keresztényeket
a vérszomjas európaiak tribünje előtt. Segítségként
nemzeti szolidaritást
kérünk, nem pedig forradalmiaskodó szenzácíóhajhászás t."
A brazil Diegues által olyan
találóan
megfogalmazott
felhívás utalást
tartalmaz
arra is,
hogy a spanyol és a portugál
filmművészet,
illetve a harmadik világ művészete merre keresheti a kibontakozás
és a fejlődés lehetőségeit.
(Cinema

nuovo,

212.)

Az antikonformizmus példái
A Lengyelországban
több filmjével már
jó nevet
szerzett
Krzysztof
Zanussí
a Lengyel
Filmkritikusok
Hetének keretében a fiatal lengyel rendezőkről, helyzetükről
és művészí eszményeikről
tartott referátumot.
Félretéve a biológiai és a szellemi fiatalság
körüli ,eszmefut-

too

tatásokat,
azokról beszélt, akiket 1968 óta a "harmadik
lengyel
iskola"
néven
ernegetnek. Mintegy tíz olyan rendezőről van itt szó, akiket tulajdonképpen a kritika tart össze tartozóknak, de egymást többnyire
csak futólag ismerik (Leszczynskí
Kostenko,
Zulawski,
80-

larz, Krauze,
Kondratiuk,
Piwowski, Majewski,
Kluba, Zanussí). Lényegében
azt a rendezői-alkotóí
generáclót
képvíse.ik, amely már a szocialista
rendszerben nőtt fel, s az a várakozás előzte meg jelentkezésüket, hogy éppen ebből eredően
más
filmeket
készítenek

majd, mínt a klasszikus
"lengyel iskola" képviselői.
A
filmművészeti
hatóságok
magatartását
az első időszakban
szívélyesség
jellemezte,
"zöld
utat" adtak számukra, sok szövegkönyvet nem kellett az illetékes bizottság előtt sem bemutatndok, ami a legnagyobb bizalom jeIének minősült.
Később
azonban,
egyes
filmek kedvezőtlen értékelése nyomán ezt az
elvet felfüggesztették.
Ennek ellenére azonban szamos
filmet
premizált a mínísztéríum,
így
fejezve ki elismerését
a művészileg hiteles, de kasszasikerrel
nem kecsegtető filmek iránt. A
filmkritika
szintén
igen nagy
segítséget nyújtott
a fiatal alkotóknak pályakezdésükben.
Bár
filmjeik
otthon
nem
hoztak
nagy közönségsikert,
a külföldi
fesztiválokon
szép
számmal
nyertek díjakat.
A csoporthoz
tartozók művészi eszményeit
Zanussi azzal a
fenntartással
fogalmazza
meg,
hogy törekvéseik,
nézeteik erősen különbözők,
s ezért csak
két-három
"formális"
ismertetőjegy illik rá többé-kevésbé
valamennyiükre.
Ilyen a hivatásérzetük; szakmájukat
a személyes kifejezés eszközének, lehetőségének tekintik
,;Megpróbálunkelszakadni
attól a felfogástól, amely azt tekinti a rendezés feladatának,
hogy jól elbeszélje azt, amit másik megírtak.
Éppen a személyes elkötelezettség és a személyes jellegű kifejezési mód az, ami különböző
törekvéseinket
összekapcsolja."
További közös vonás az egyén,
az egyéni sore alakulása
iránt
érzett érdeklődés; a világnak, a

Egy

társadalom
életének
az egyén
szemével
Táttatása. Ez azonban
nem individualista
jelszó meghirdetése, hanem annak a "halk
pszichológiai
áramlatnak"
felerősödése, amelynek eredete egészen a ,,!engyel .iskoláig" nyúlik
vissza, A ríatal
rendezők
új
dramaturgiai
formákat is keresnek, eltávolodnak a "sztori" vizuális megelevenítésének
hagyományától, s ez egyben 'a kasszasiker elmaradásának
egyik oka
is Jellemző
még munkájukra
az, hogy az esetek többségében
a rendezők maguk írják filmjeik szövegkönyvét,
s filmjeik
sok elemet
tartalmaznak
a dokumentumfilm
stílusából.
E "paradokumentalizmusuk"
miatt támadta
őket Wajda,
aki szerint az ilyen közeledés a hétközna,pokihoz"kon)'lharealizmust"
eredményez,a
cseh filmművészet a társadalmi
valóságról?
Zanussi a fiatal lengyel filmrendezők veronai bemutatójáról
tért éppen vissza, s így kitért
azokra a kérdésekre
is, amiket
ott tettek fel neki, jobbról és
balról egyaránt. Főként az érdekelte a krítikusokat,
hű képet
ad-e a fiatal lengyel filmművészet a társadalmi
valóságról és
a társadalom hangulatáról ?
Zanussí
ehhez
a kérdéshez
kapcsolódva
azt a sajátos szerepet domborította
ki, amelyet
a fíatal alkotök munkásságának
minden
ország filrnművészetében játszania
kell. Példaként
hivatkozik a fiatal amerikai művészek lázadó filmjeire,
amelyekben harag, tiltakozás, gyűIölet feszül a társadalom
egyes
jelenségeivel
vagy a hivatalos
politikával
szemben, s amelyek

komor és fenyegető képet rajzolnak a mai amerikai
társadalomról.
Ha azonban
ezek a
filmek művészileg
hitelesek. s
így hatásuk
valóságos, megfogható széles társadalmi
körben,
úgy rögtön befogadja őket a hivatales
filmműrvészet, mí több,
fesztíválokra
küldík
ki, exportálják őket, egyszóval a hivatalos ku.túrpropaganda
keretében
funkcionál nak. A társadalom és
a hatalom azonban eltűri ezt az
erős kritikát, mert tudja, hogy
az egészséges
közéleti
légkör
fenntartásához
nélkülözhetetlen.
"Feltételezem
- írja Zanussi-,
hogy így okoskodnak:
a filmművészet a társadalom
hangulatát és gondolatait
tükrözi, a
rendszer
stabilitását
szolgálja,
Érdemes
lenne
elgondolkozni
rajta, mennyire
lenne hasonló
gondolatrnenetneld
[ogosultsága a
mi társadalmi
rendszerünk
viszonyai között."
Elhangzott az a kifogás is ellenük, hogya Iratal lengyel alkotók
mérsékeltek,
konforrnisták, i:ledelmesek
és megbékéltek. Zanussi ezt felületes és demagóg megállapításnak
tartja:
!Bár nyíltan
meg kell mondanunk, hogy filmjeinloben a kríticizmus
mértéke
határozottan
megszabott.
de ezt az elmúlt
időszakban kihasználtuk
annyira, amennyire
lehetett.
( ... )
Hiszek benne, hogy a fiatal alkoték - ha lehetőséget nyújtanak számukra - képesek olyan
filmeket készíteni, amelyek kifejezLk a lengyel
társadalom,
különösen pedig a lengyel ifjúság
érzéseit,
benyomásait"
fejezte be felszólalásác,
(Kino

1972,)

elfelejtett hagyomány: a film-vonat

Alexander
Médvegykín
háború
előtti
munkássága
méltatlanul
a feledésbe merült. A "Szovjet
film" 1971. júniusi száma tanúskodik erről, ugyanakkor
öröm-

mel állapítja
meg, hogy egyre
növekszik az érdeklődés
és az
eldsmerés,
melyben
ma ez az
eredeti
filmalkotó részesül.
iMedvegykin
1934-ben készí-

tette el A boldogság círnű filmjét, mely a korabeli
szovjet
filmgyártás
ma kevéssé ismert
ágához tartozik.
A boldogság
vígjáték,
Nagyon sajátoo
hu-
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morú, eredeti
vígjáték.
Eízenstein elragadtatással
nyilatkozik
róla. "Most láttam Médvegykín
vígjátékát, A boldogság-ot, és a
szó szoros értelmében
nem tudok hallgatni.
Míg Chaplinnél
a gag individualista, Médvegykinnél szecialista. Filmjei végén
Chaplin mindíg eltűnik a meszszeségben. Valami húzza-vonzza
máshová. IMedvegykinnéla
megoldás kollektív,
Hőse arról a
pontról indul, ahol Chaplin elhagy bennünket.
Chaplin míndig egyedül van, mindig félreállítják, rnindig kívülről szemIélí az eseményeket.
Médvegykin hősét míndig irányítják, hol
a felesége, ;hol a párt. képviselője, hol oa környezete."
A boldogság mese, még pontosabban tanmese, melynek paraszthőse az orosz néprrieséből
lép elénk. A forradalom
előtt
szűntelenül
harcban
állott természetes ellenségeivel, a kulákkal, a pópával, a rendörökkel.
a cári tísztvíselőkkel.
A forradalom után azonban a legl ustább, a legsemmittevőbb
kolhozparaszt
válik
belőle.
Egy
nap
lehetősége
nyílik,
hogy
hőstettet Ihajtson végre: kimenti az égő istállóból
a kolhoz
lovait.
Környezete
befogadja,
s ő megtalálja az oly régóta keresett boldogságet.
lMedvegykin
szándékosan választja a naiv elbeszélést.
Nagyon
finom
humorral ábrázolja hőse csetlését-

botlását.
FiLmje sokiban emlékeztet
még a némafilm-kor-

szakra.
Medvegykín, szamos film 'rendezője, nemosak
mínt
alkotó,
hanem mint egy sajátos fílmgyártási forma és mint eredeti
filmpropagandista
ds külön helyet érdemel a szovjet film történetében. Személyéhez fűződik
a 30-as évek izgalmas vállalkozása, a film-vonat.
A film-vonat
mozgó produkciós egység volt. :Három vagonból állott, rnely a filmgyártáshoz szükséges nyersanyagat
és
személyzetet
szállította.
Kolhozokban,
üzemekiben
forgatták
filmjeiket, és azonnal vetítették
is a nézőknek. Céljuk az volt,
hogy segítsélc a munkásokat
és

parasztokat
problémáik
felfedezésében és megoldásában. A vetítések után az érdekeltek vitába kezdtek, és közösen igyekeztek megoldást találni.

A három vagon egyike a laboratóriumot,
másika
a vágószobát, a harmadik pedig a vetítő termet szállította.
32 munkatárs
operatőrök,
vágók,
technikusok, színészek - osztozkodott a maradék helyen. Mindegyiküknek
egy négyzetméter
jutott.
A vállalkozás
máig is egyedülálló,
a párt teljes
támogatását élvezte. tA párttal közösen
alakítot.ták ki az útitervet, aszerint, hogy hol akiadtak olyan
nehézségek, amelyeknek
megoldásában ihasznos eszközzé válhatott a film.
A rnunkások
és parasztok saját szerepeiket játszották. Ha a
túl negatív szerepre nem akadt
vállalkozó, akkor a film-vonattal utazó színészek ugrottak be.
A filmek előhívás át és másoIását útközben végezték.
Napi
2000 m pozitűv filmet
tudtak
előállítani. Például a dnyepropetrovszkí nagy .gát felavatás áról Medvegyktnék
Ieforgatták,
előhívták és még aznap Moszkvába küldték a pozitív kópiát,
melyet másnap bemutattak.
Vállalkozásukat
teljes szívből
támogatta Lunacsarszkíj,
,a forradalom utáni idők nagy kultúrpolítíkusa,
az a hihetetlen
energiájú ember, akinek számos
teendője mellett még Proust fordítására is jutott ideje.

A vonat
1932. január
25-én
indult lVIoszkvából. Már a 20-as
években történtek hasonló 'YálIalkozások: vonatok útján juttatták
el a kultúrát
különböző vidékekre.
A különbség
azonban az, hogy itt nemcsak
a rnűvészetet vitték el a közönség körébe, hanem a közönséggel szoros kapcsolatban
készültek a filmek, ösztönözve
ezzel
szereplőiket
az ügyekben
való
aktív részvételre.
(Le Monde, 1971. november 11.)

OLVASOrNK FIGYELMÉBE!
Mint ismeretes, folyóiratunk kiadója, a Magyar Filmtudományi
Intézet eddig is jelentős anyagi áldozatot hozott azért, hogyaFilmkultúra
megfelelő kivitelben,
mérsékelt áron juthasson el a film barátaihoz. Bár ez az áldozatkészség a jövőre nézve is biztosítottnak látszik, a lap nyomdai előállitási költségeinek emelkedése miatt 1972 januárjától kénytelenek vagyunk a Filmkultúra
árát némileg emelni. Jelen számunktól kezdődően a folyóirat példányonkénti ára 10.- Ft, az előfizetési díj ennek megfelelően aldkul.
A Szerkesztőséa
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Peter Fonda on Easy Rider
The permemence of the film-experience
E:fifortsmade by the Spanish and Portuguese ,film
The examples of anti-conformism
A forgotten tradition : the film-train
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Készült a Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 11. számú telepén
724927 számon. Felelős vezető: Kérschen Mihály

(V., Honvéd u. 16.)

