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REFLEKTOR

Parabola vagy haláltánc?
Bereményi Géza: A tanítványok
Hadd kérek a film rendezőjétől
már jóelőre
bocsánatot. Mert gonosz szándékaim vannak a
munkájával. Ürügyül használom fel mindenféle balga ötletek kifejtésére. Kényemre s kedvemre értelmezem és értelmezem félre szándékait. A film szövegét, szövegkönyvét rágom,
a filmbeli vagy a filmbe beleképzelhető gondolatok körül forgok, és egyetlen sz ót sem szólok
a film látványbeli szépségeiről s bravúrjairól.
a hajdani híradókat a mai snittekkel szemfényvesztő eleganciával egybevágó technikáról. a
film indító jeleneteinek remek humoráról. a
"haladjunk a korral" eszméjét valló idősebb
gróf remek burleszk-betétjéről.
a Comtesse virtuóz csevegésérőI. amelyben csak úgy sziporkáznak az olyan briliáns megfogalmazások,
mint amikor például kapásból és könnyedén
.Jcudarcot vallott harag"-ként jellemzi a háborúban zátonyra futott radikális reformmozgalmakat, vagy önmagát s gróf bátyját csak úgy
aposztrofálja, hogy "ez a két ember valami félreértés, ugye?". Nem foglalkozom a filmmel
mint filmmel. pedig öröm volt látni, nekem,
nem-filmesnek. hogy egy nem-filmes is milyen
biztos kézzel tud bánni a film esiközeivel ; hogy
filmet csinál. és nem lefényképezett
regényt
vagy képekkel illusztrált tanmesét. Amde: a
filmnek ezeket az erényeit méltatják majd úgyis (vagy kikezdik úgy is) a hivatásos filmkritikusok.
Engem itt most jobban érdekel annak a rejtvénynek a megfejtése, amit e film látszólag oly
szelíd szerzője és rendezője nekünk, nézöknek
e filmben s e filmmel feladott. Ravasz, és sok
ága-boga van, rejtvény ez, nem könnyű, s itt
most nekem talán nem is sikerül megbirkóz-

nom vele. Nehéz megmondani, hogy végtére is
mi fán terem ez a film; miről szól és mit akar
mondani; milyen történelemszemlélet,
milyen
világértelmezés,
milyen életélmény.
a félelmeknek és reményeknek milyen sajátos képlete
sugárzik belőle. Persze tudom, épp az értékes
alkotásoknak a sajátja az, hogy nem lehet csak
úgyegyszerűen
"megfejteni", csak úgy minden
további nélkül egy gondolati képlétre
redukálni
őket, nem lehet belőlük egyértelmű és lepréselhető rnondanivalócskákat
kihámozni. De ez a
film rnintha a szokásosnál is enigmatikusabb
volna. Talán azért, mert az a kor, amelyről szól
(s hogy melyik ez a kor, arra később még viszszatérek) maga is tele van még megfejtetlen rejtélJyel, föloldatlan ellentmondással,
zavarosan
még ma is bennünk kavargó szenvedélyekkel és
eJlenszenvedélyekkeI. A szerző jó érzékkel választotta ki a kor jónéhány fontos elemet. és
arra ösztönzi a nézőket, hogy maguk keressék
meg azt a rejtett rnintát. amely az elemeknek ezt
a laza mozaikját értelmes - és fontos üzenetet
hordozó - képpé állítja össze. O a háttérben
marad, és nem, vagy nem sokat segit nekünk.
Az alábbiakban újra és újra nekilátok e feladatnak, újabb és újabb kísérletet teszek a film
értelmezésére,
belső összefüggésrendszerének
megtalálására.
Hogy ne váljék parttalanná ez
a kísérletsorozat.
egyetlen módszerrel
élek:
megpróbálok különböző
műfaji kereteket ráhúzni a filmre, és megnézem, hogy melyik keretbe illik bele a legjobban, melyik kereten belül értelmezhető a legjobban.
Azok számára, akik nem látták még a filmet.
hadd álljon itt a film vázlatos cselekményleírása. A harmincas évek végén Fehér József, egy
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szegény parasztfiú fölkerül Pestre, az Egyetem
jogi karára, és bekerül Magyary Zoltán jogász
professzor vonzáskörébe ; intézetének is külső
munkatársa lesz. A filmbeli Maqyary profeszszor - aki sok kőzős vonásban osztozik a harmincas években élt híres Magyary professzorral - országos közigazgatási reformot készít
elő, amelynek célja egy hatékonyabb, modernebb. jobb módú magyar társadalom felépítése.
Nagy kiállításra készülnek, amelyben bemutatnák az ország elmaradottságát, a birtokmegoszlás egyenlőtlenségét, a gazdasági fejlődést akadályozó tényezőket, az ország minden szempontból katasztrofális elmaradottságát. A kiállítást az akkori kultuszminiszter, Teleki Pál
előbb engedélyezi. majd részben a birtokos
arisztokrácia nyomására, részben más indokok
alapján betiltja. Magyaryék tovább dolgoznak,
s hogy dolgozhassanak, Magyaryolyan
kényszerű kompromisszumokba is belemegy, mint
például egy német (náci) államtitkár meghívása
az Intézetbe, előadástartásra.
Teleki öngyilkos
lesz, a háború kitör, az Intézetet bombatámadás
éri. Magyary biztos abban, hogy az új rendszerben ők, a képzett szakemberek lesznek a
kormány szaktanácsadói, és megvalósíthatják
nagyszabású terveiket. A film közben újra és
újra előreugrik negyven évet; megtudjuk, hogy
Magyary a háború végén öngyilkos lett. És
megtudjuk, hogy tanítványai szétszóródtak;
harminc év múltán, öreg emberként, a halálra
készűlődve.
van közöttük.
aki még mindig azt
hiszi, vagy makacsul hinni akarja, hogy sikerült
valóra váltaniuk Magyary hajdani terveit; van,
aki már keserűen kiábrándult a világmegváltó
programokból ; és van, aki sohasem értett semmit, és most, öregen, a halál előtti órákban sem
ért semmit abból, ami vele és az országgal történt ezekben az évtizedekben.
Tudjuk, a történelemmel bármit meg lehet
csinálni. Türelmes és képlékeny anyag. Hogy
nagyon is az, azt jól mutatják a történelmi témájú filmek és televíziós játékok, a se-szeri-seszáma megregényesített
történeti életrajzok,
dramatizált történeti helyzetek, az aktualissá
metaforizált vagy mélyértelmű vé parabolizált
történeti képletek. Ráillenek-e ezek, vagy az
ezekhez hasonló műfají kategóriák a Tanituányakra? Nézzünk meg közülük néhányat.
Történelmi dokumentumfilm?
Ebbe az irányba is tesz egy-két megtévesztő
lépést a szerző. Hagyja, hogy a történelem egy
kicsit eltakarja a filmet. Úgy tesz, mintha a
film nem tudna s nem akarna kibújni a történelmi események súlya alól. s mintha ő felvál-
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lalná dokumentumszerű bemutatásukat. Nevén
nevezi a film központi figuráját. Magyary Zoltán professzort, Teleki Pált is Teleki Pálként
futtatja, s a többiek azonosságát is alig-alig
kendőzi (Nadányi=Navratil;
Török Imre=Kovács Imre; Nagy István=Csikós Nagy?). Mintha szigorúan hiteles és fegyelmezett dokumentumfilmet akarna készíteni Magyary Zoltán
munkásságáról és munkásságának továbbéléséről.
De mindez csak pillanatnyi látszat; a hasonlóságok ellenére messze elkanyarodik e film a
történeti dokumentumfilm ek műfajától. Magyary személyét és munkásságát - feltételezésem szerint szándékosan - csupán egyetlen
szempontból világítja meg; a többiek személyiségét és álláspontját épp hogy csak felvillan tja; a harmincas-negyvenes évek történeti eseményeit laza költői hiátuszokkal épp hogy csak
jelzi. Nem mutatja be pontosan Magyary pályáját, csak jelzésszerűen utal a Magyary csoport kialakulására, célkitűzéseire. küzdelmeire.
a körülöttük kialakuló erőviszonyokra. Telekin, Nadányin, néhány arisztokratán és két
rendőrön kívül szinte társadalmi légüres térben
tartja a Magyary csoportot és a film cselekményét. Mindez arra vall. hogy Bereményi Géza
nem történeti dokumentumfiImet akart készíteni Magyary Zoltánról és a köréje sereglett tanítványi csoportról. Máshol kell keresnünk a
film műfaji és gondolati nyitját.
Regényesített történeti életrajz?
Semmiképpen sem. Nincs epikus jellege; Magyary életének csupán utolsó öt-hat évéről tudunk meg belőle valamit. Korábbi évtizedeiről semmit sem hallunk; életének további egykét hónapjára
és hirtelen öngyilkosságára
egyetlen mondat utal. Kimarad a filmből minden, ami központi helyet kapna egy "regényesített" életrajzban. S még az említett öt-hat évben is életének csak egyetlen vetületébe píllanthatunk bele; annak vagyunk tanúi, ahogy kíméletlen következetességgel küzd az ország
közigazgatási reformjáért, de a rendező még
ennek a munkásságnak is csak erősen sarkított
és töredékes leírását adja. Nem törekszik sem
epikus teljességre, sem egy élet életszerű megelevenítésére.
Dramatizált történeti helyzet?
Kétségtelen, hogy van ebben a filmben egy
drámai összecsapás: Teleki és Magyary között.
Rá lehetne építeni egy izgalmas vita drámát.
amelyben két világnézet, két magatartásmód,
két személyiség csap össze. Divatos történeti
vitadrárna-íróínk játszi könnyedséggel kanyarí-
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ki három-,
négy- vagy ötfelvonásos
ebből az összecsapás ból. Bereményi
Géza azonban szinte csak jelzésszertlen utal az
összecsapás mögötti gondolatokra;
érdekekre,
hitekre ; távolról sem aknázza ki a benne lévő
nagy lehetőségeket. Úgy érzi az ember, hogy
valójában valami egészen más érdekli. A film
címe is arra vall ("Tanítványok"), hogy a film
súlypontja nem itt van. Az igazi dráma, mert
érezzük a filmben a drámai feszültséget, máshol keresendő.
Aktualizált történeti metafora?
A szokásos? Amit már úg~ "dekódor' minden tizedik életévét betöltött magyar állampolgár, mint a vízfolyás? És beleborzongunk
a
gyönyörűség be: mi tudjuk ám, hogy amikor a
filmben azt mondják, 1940, azon 1980 értendő,
és így tovább. Nem. Ezúttal eZ,:i\ metaforikus
játék nem működik.
Igaz, azt hallom, a film
nézői közül többen a mai reformtörekvések zátonyra futásának analógiáját vélik fölfedezni
a filmben. Azt hiszem, tévednek. Pongyola, sőt,
hamis analógia volna ez. Az kétségtelen, hogy
a Max Weber értelmében vett szakszerű, hatészínjátéket

kony és minden politikai, helyi és személyi
részrehajlástól mentes közigazgatás meg szervezé se ma is szerves része a reformterveknek.
Ennyiben, de csak ennyiben, egy húron pendül
Magyary és a mai reformnemzedék. De e programnak az a változata, amelyet a filmbeli Magyary képvisel. vagyis a mindentudó, mindent
felülről. a legfőbb központból tervezni. szervezni és ellenőrizni akaró bürokrata vagy technokrata szemléletmód (és tudjuk. mivé fajult ez a
későbbiek során): mindez épp ellenkezője annak, ami ma a reformprogramok
célja. Éspedig: a rosszul műkődő. személyes- és csoportérdekekkel átszőtt, túlközpontositott bürokrácia
leépítése, és egy olyan intézményrendszer megteremtése, amely teret nyit a spontán gazdasági
és társadalmi erők szabad játékának, az emberi
erőforrások alkotó kibontakozásának.
Ha tehát
van valami párhuzam a filmbeli és a mai történések kőzött, akkor ez nem a Magyary-féle és
a mai reformtörekvések
feltételezett párhuzamában keresendő.
Történeti parabola?
Lássuk mindenekelőtt. hogy mi a különbség
5

a történeti
metafora
és a történeti
parabola
között? A metafora,
mint ismeretes,
azt jelenti,
hogy "átvitel";
vagyis akkor keletkezik
metafora, amikor például egy szót elválasztunk
eredeti jelentésétől.
és átvisszük
valami más jelölésére. Ez a film akkor volna metaforikus
- és
az imént láttuk, hogy nem ez a helyzet -, ha
a harmincas-negyvenes
évek eseményeit
bemutatva valójában
a nyolcvanas
évekről szólna.
A "parabola"
kifejezés
több mindent
jelent.
Espediq . Példázat,
példabeszéd;
olyan példabeszéd, amelynek
jelentése
nem evidens,
csak
a hozzáillesztett
tanulság
világítja
meg; olyan
hasonlat,
amelyben
egy fontos igazság van elrejtve; olyan hasonlat,
amelyben
a hasonlított
és a hasonló
közötti
kapcsolat
rejtvényszerű.
titokzatos.
Amikor
tehát a hatvanas-hetvenes
években keletkezett
hazai
irodalmi
rnűvekkel
kapcsolatban
gyakran emlegettük
a parabolisztikus jelleget,
akkor ezzel arra utaltunk,
hogy
titokzatosan
és rejtvényszerűen
valamilyen
fontos igazság sugárzik belőlük. Ráillik-e ez a meghatározás
A taniluányohre'[
Mindenesetre
van benne valami rejtvényszerűség. Akik eddig látták, úgy hallom, meglehetősen tanácstalanul
jöttek
ki a vetitésről.
Nem könnyü megérteni,
hogy mi is a film "rejtett űz enete", mi e filmbeli parabola
rejtett tanulsága. Sokféle értelmezés
képzelhető
el. Például:
A poétikai Icateqoriáhhol dolgozó. Ez a film
a tragédiáknak
abba a válfaj ába tartozik,
amelyek az emberi nagyotakarás
szűkséqszerű
bukását példázzák.
A búsmagyarkodó. Az előbbi értelmezés
magyar vagy kelet-európai
változata:
itt nálunk
végül is minden nagyotakarás
megtörik,
minden nagy és nemes szándék elbukik.
A történetfilozól iai. A rosszkor
jött, korán
vagy későn jött hősök tragikus
sorsát példázza
a film.
A moralizálo. Ha egy szenvedály,
lett légyen
a .legnemesebb,
elhatalmasodik
az emberen, akkor előbb-utóbb
elpusztítja
az embert.
Morálfilozófiai. Azt példázza a film, hogy a
legjobb és legtisztább
szándéknak
is lehetnek
gonosz és pusztító következményei.
És így tovább. Ezek, s az ezekhez hasonló rejtett üzenetek azonban,
ha egyáltalában,
akkor csak melIékmotivumként.
mellékzöngeként
vannak
jelen a filmben.
A film, véleményem
szerint.
mindezeknél
sokkal konkrétabb
és lényegesebb
dologról
szól.
Mit akar a filmbeli Magyary
professzor?
A
film ezzel kapcsolatban
viláqcsan és határozot-
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tan fogalmaz.
"A közigazgatás
a huszadik
század emberének
legfontosabb
kérdése"
- mondja Magyary.
"Az állam ma már nemcsak hatalmat gyakorol,
más feladatokat
is vállalnia
kell.
Ezek nem hatalmi,
hanem technikai
feladatok.
A világgazdaság
vérkeringésébe
kell az országot bekapcsolni,
és ez túlnőtt az egyedek
cselekvési lehetőségein
; állami feladat ... A közigazgatás
nagyüzem.
Szakértőknek
kell vezetni,
technik usoknak.
Felkész ültség , em berközelség ,
szakszerűség.
A közigazgatási
szakember
mindent túlél, hatásköre
az idővel nőni fog. Politikai
jelvény
nélküli
vezető...
A tényeket
szolgáljuk;
az ország számunkra
közigazgatási
nagyüzem,
amelynek
mi vagyunk
a technikusai".
Egy olyan országban,
ahol még félfeudális
állapotok
uralkodtak,
amelynek
gazdasága
messze és reménytelenül
a nyugati gazdaságok
mögött kullogott,
amelyet átszőttek
és béklyóban tartottak
urambátyám
kapcsolatok,
amelyben szolgasorban
és jogfosztottan
élt több millió ember, ahol a hozzá nem értés, az egyéni
haszonlesés
és a kasztkorlátok
miatt elapadtak
a társadalmi
erőforrások,
- egy ilyen országban hogy is ne jelentette
volna a haladást a Magyary által javasolt program,
amely következetesen sürgette a földbirtokreformot,
a tényleges
jogegyenlőséget,
szorgalmazta
a gazdasági
élet
fellendítéséhez
szükséges
pénzügyi
és közigazgatási reformokat,
terveket
dolgozott
ki az ország falvainak
villamosítására
és ivóvízzel való ellátására,
az iskolarendszer
átalakítására
és
a társadalombiztosítási
rendszer
kiterjesztésére,
az út- és vasúthálózat
korszerűsítésére.
és így
tovább.
A Magyary
Zoltánt
alakító
színész
(Gelley Kornél) kitűnő játéka csak még rokonszenvesebbé
teszi a néző számára
ezt a programot,
mindazt,
amiért Magyary
következetesen és bátran harcolt a filmben.
Amde hamarosan
ördögi párhuzamok
is felvillannak
a vásznon.
Magyaryegy,
a belügyminiszter
vendégeként
nálunk
tartózkodó
német államtitkárt
hív meg az intézetébe,
aki arról beszél. hogyan
kell a modern
"birodalmi
közigazgatást"
bevezetni:
a leigázott
Lengyelországban.
Ebbe a képbe vág bele Teleki öngyilkosságának
a híre. Azé a Telekié.
aki a Magyaryval való vitában mintha a konzervatívabb.
"úribb" , nemzetieskedöbb
álláspontot
képviselte volna, de itt, most. erkölcsi nagyságávaL
azzal. hogy nem hajlandó
semmilyen
célért és
semmi áron fölvállaIni
a jugoszlávokkal
szembeni árulást és a németek melletti hadbalépést.
hírtelen
Magyary
fölé kerekedik
és megkérdő-

jelezi Magyary,
a filmbeli Magyary
magatartását,
programját,
stratégiáját.
Nadányi
professzor fogalmazza
meg a legvilágosabban
ezeket a keserű
kérdőjeleket.
"Belügyminiszteri
engedéllyel"
akar Magyary
"falvakból
városokat csinálni?"
S hogy dolgozhasson
a reformprogramon,
föladja az Egyetem
függetlenségét
és alárendeli
a tudományt
az államhatalomnak?
Ez ellen tiltakozni
kell! "tpítsen
vagy ne épitsen az állam gyárakat,
hidakat,
kisdedóvókat,
villamosítsanak
és
fegyverkezzenek
mások,
szervezzék
az életüket,
legyen ott a közigazgatás a bölcsőnktől
- az állami bába képében
a koporsónkig
- Temetkezési
Vállalat
nevében -, csak te, szentséges
Tudomány,
őrizd
meg függetlenségedet
l"
ts keserű kérdőjeleket
rajzolnak
föl a filmbeli Magyary
törekvései
mellé a film utolsó
jelenetei
is. Az a bombázás
utáni
jelenet,
amelynek
során
a professzor,
szemüvegét
vesztve,
már vaksin
tapogatódzik
intézetének
romjai közőtt,
és - a helyzet tragikus
iróniájáróI mit sem sejtve - néhány hónappal későbbi
öngyilkossága
előtt arról beszél, hogy "mi leszünk a kormány
szaktanácsadói
; nem ezé a
kormányé,
a kővetkezőé".
- miközben
tanítványai már hűtlenné lettek hozza, lázas sietséggel
dobálják-szedik
szét kutatásainak
anyagát:
ki
a földreformmal
kapcsolatos
terveket keresi, ki
"az egész világot"
átalakító
terveket,
és egyikük, "a legtehetségesebb
tanítvány",
már szelleméhez is hűtlen lesz.
"Magyary:
Nagy! Maga volt a legjobb
tanítványom. Minta kell. Foly tat juk a felmérést!
N agy: Párt kell!
Magyary:
Nagy! Az élet itt majd hamarosan
megindul,
akármi lesz. ts annál jobb, rninél
hamarabb
indul meg. Három' dolog lesz mindig: a szervezés." az élők szolgálata
és a közigazgatás.
A pártok elmúlnak.
Nagy: Az enyém nem!
Magyary:
Nem is tudtam, Nagy, hogy múlhatatlan párt ja van."
A filmben néhány pillanattal
- a történelemben negyven évvel - később e fiatal tanítványt
betegágyában
látjuk viszont, öregen, ziháló lélegzettel,
ahogy Fehér Józsefnek,
a film narrátor-szemtanújának
fiával
próbálja
- teljesen
hiába - megértetni,
hogy minden tervszerűen
történt ebben az országban.
"tn voltam az, aki
folytattam.
Megcsináltunk
mindent,
a városokat, az embereket.
A mi terveink szerint készült
minden. Mi tudtuk a jövőt ... A professzor
azt
mondta,
a hatékonyság
minden.
Eredményesnek kell lenni. Megcsináltuk
az egész vilá-

got. " Nézd meg a várost!
Mi tudtunk
mindent előre."
A fiút mindez
mélységesen
nem
érdekli; a strandra akar menni. ahol azután apja, a hűséges
tanítvány,
szívrohamot
kap, és
agyontapossák
a féktelen
jókedvvel
hancúrozó
fiatalok.
volt a naiv, a balga, a hivő tanítvány aki még hatvan éves fejjel is hisz az eszmében : lelkendezve
mondja fiának, hogy "Tetejére ért az évszázad;
ez volt a szervezés évszázada !", és mutogatja
neki hajdani,
azóta
hiressé lett kollégáit,
miközben
ő szűrke kis
nyugdíjasként
félénken
kopogtat
az "Intézet"
ajtaján,
hogy talán akadna valami kis munka.
és alázatosan
köszön el az ott trécselő kis csajoktól,
akik kedvesen
kitessékelik.
ts
talán
nem is egészen érti azt a keserű ítéletet, amit
a nagy prog ram ról mond egy harmadik
hajdani tanítvány,
aki Amerikában,
rákban
haldoklik. Elgondolkozva,
kicsit értetlenül
idézi fiúnak barátja
utolsó levelét: "Jövő hétre várjuk
a halálomat.
Szervusz.
Neked hogy van a szíved? Félreüt
még a tömegek
szervezéséért?
Akarod még egy akolba terelni az embereket
az infarktusig?"
Vagyis hát, ha ez a film történeti
parabola,
akkor valami olyasmiről
szól, hogya
huszadik
században
mindenütt,
de Kelet-Európában
különösen fölmerült
annak parancsoló
igénye és
szükségessége,
hogya
hatékonyság
és a célszerű racionalitás
szellemében
szervezzék
át, modernizálják
ezeknek az országoknak
egész gazdasági és társadalmi
életét. Magyary
Zoltán, a
filmbeli és a valóságos,
ezt az igényt fogalmazta átfogó, szinte minden részletre
kiterjedő
reformprogrammá.
0, tudjuk, a háború utolsó heteiben feleségével
együtt, máig kideritetlen
körülmények
között
öngyilkos
lett. De tanítványai közül azok, akik az új rendszerben
szóhoz
jutottak,
magukkal
vitték elgondolásainak,
terveinek egy részét; annál is inkább, mert ezek
sajátosan
egybecsengtek
egy teljesen máshonnan jövő és más érdekek
mozgatta
mozgalom,
a kommunista
mozgalom
bizonyos
eszméivel,
amely
- akárcsak
Magyary,
itt már inkább
csak a filmbeli Magyary
- a társadalom
gyors
modernizálását,
a gazdasági
és társadalmi
fejlődés megtervezését
és központi irányítását
tűzte ki maga elé célul. Ma már tudjuk, hogy ez
a szándék eleve magában
rejtette az eltorzulás
veszélyét;
tudjuk,
hogy az egyeduralkodóvá
váló központi
hatalom és az önmagát
mindentudónak képzelő bürokrácia
nemcsak hasznára,
hanem kárára is lehet a társadalomnak.
A tervezés és a szervezés
évszázadának
és keleteurópai
változatának
keserű tanulságait
vonja

o
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le a film. épp hogy csak utalésszerűen.
komor
és keserű képet festve arról. hogy mivé lettek
a harmincas-negyvenes évek nagy reformálmai.
hogyan futottak zátonyra az ország- és világmegváltás hajdani nagy tervei. Vagy legalábbis hogyan futottak zátonyra. az öngyilkosság.
a kiábrándulás. a száműzetés. az öncsalás. a
már semmit sem értés zátonyaira e nagy tervek
hajdani megálmodói. Mintha ennek a nagy kísérletnek és meghasonlásnak
volna ez a film
a parabolája.
Haláltáner
Jók és rosszak beletáncolnak
itt. ebben a
filmben a halálba. Magyary és Teleki az öngyilkosságba; a narrátor-szemtanú
a szívroham ba

8

és a fulladásba; a gróf a delírium trémenszbe;
Török Imre a rákba. De nem is az ő személyük
a fontos. A haláltánc allegorikus változata ez.
A kor néhány jellegzetes magatartástípusát.
világértelmezését.
eszméjét táncoltat ja itt be a
szerző a romlásba és pusztulásba. S .ha nem is
felíratokkal. mint a műfaj fénykorában. a 14.
és 15. században. itt is jelzik. melyiknek miért
kell elpusztulnia. Lássuk a főbb szereplőket.
A Világmegváltó Ráció. Magyary Zoltán személyesíti meg azt az eredetében és szándékában nemes hitet. hogy az emberi értelem megtervezhet és megvalósíthat egy tökéletes társadalmat. Amde kiderül. hogy ez a hit. ha elhatalmasodik emberen és társadalmon. ha kiszorít

minden más hitet és meggondolást, akkor pusztító erővé válik. Arról nem is szólva, hogy eleve rossz és gonosz ügyeket is szolgálhat: Magyary mellett - említettük már - megjelenik
az ördög. az elpusztított Lengyelországot "birodalmilag meqszervező"
náci államtitkár személyében.
A nemzeti gondolat. A filmbeli Teleki Pál
hordozza ezt a gondolatot. és példázza azt, hogy
aki a negyvenes évek Magyarországán megalkuvás nélküli tisztességgel akarta szolgálni ezt
az ügyet, az csak öngyilkosságba
menekülve
őrizhétte
meg ezt a tisztességet. őrizhétte
meg
erkölcsi tisztaságát.
A világmegváltó mozgalom. A filmbeli Nagy
István 1945-ben fenntartás nélkül hitt a mozgalom világmegváltó hivatásában. A film végén.
láttuk, betegágyban vagy halottas ágyán fekve.
magyarázza
bizonyitványát
hajdani
barátja
fiának, hogy de hiszen mi tudtuk a jövőt. de
hiszen mi megcsináltuk az egész világot. de hiszen a mi terveink szerint készült minden, de hiszen a fiatalember rá se hederít, nem érdekli az egész; meleg van, szeretne már a
strandon lenn i.
A személyiség autonómiája. A filmbeli gróf
fogalmazza meg, szellernesen.
durván és ironikusan. a tiltakozást a huszadik század világmegváltó eszméivel szemben, amely véleménye
szerint eltömegesíti a társadalmat,
mindenkit
célszerű kis robottá és rabszolgává silányit .
..Isten engem más célra teremtett. Maguknak
(Fehér Józsefnek mondja., aki az ügybuzgó kisember, tömegember az ő szemében) nincs kűlön ábrándja.
nincs elképzelése, amivel az általános homályból kiemelnének valamit." "Lefogadom, hogy maga is csak az eredményességért, a célratörő ügyességért lelkesedik ... De
sokan vannak maguk, de sokan!" "Csak dolgozzon. Mert ugye a munka minden? Apusz·
tulás is az. A demokratikus mozgalom diadala.

Dolgozni." "Alig ismerem meg ezzel a bajuszszal. Kétértelmübb volt csupasz arccal. Cézár
és lakáj, terrorista és rabszolga együtt. De igaza van. Illik a bajusz ehhez a zűrzavarhoz."
Ha legyőzzük a manapság kötelező előitéletet az efféle ellenszenves arisztokratizm ussal
szemben, és győzzük le, akkor megértjük ennek
az emberi személyiség autonómiáját, a másság
jogát. a mindent felőrlő célszerüséggel és munkaközpontúsággal
szemben az emberi élet más
értékeit hangsúlyozó álláspontnak
az igazát.
De átéljük egyben hitelvesztését. bukását, pusztulását is, minthogy a filmben mindezt egy gőgös, züllött, semmittevő fiatal gróf fogalmazza
meg, aki önmaga személyiségét és szabadságát
a pezsgőbe fojtja, a delírium tremenszig rombolja.
A naiv hit. A film narrátor-szemtanújának.
Fehér Józsefnek személyében táncol a halálba.
Fehér a naiv hívő, aki nem látja, hogy rnivé
nyúzódtak,
züllöttek,
szürkültek
a hajdani
szép világmegváltó eszmék, amelyek varázsa
húszéves korában nyügözte le, Magyary professzor intézetében. Még halála napján is lelkesen mutogatja unott és unatkozó fiának e
nagy vállalkozás romjait és áldozatait, élő halottjait. Balgasága és naivitása húszéves korában még üde, kedves, megható volt. Hatvanévesen nevetséges és siralmas. S hogya haláltánc fogalomkincsét használjuk: a bűntől sem
mentes. Ez a kényelmes és felelőtlen balgaság
és naivitás, ez a dolgokat látni nem akaró vagy
nem tudó vakság minden bizonnyal a huszadik
századi ördög egyik kedvenc vadászterülete.
Közelebb jutottunk a filmben rejlő rejtvény
megfejtéséhez? Nem vagyok benne biztos. A
legutóbbi két értelmezést hallva, a rendező talán már biztatgatna: langyos, melegedik, - de
aztán újra visszahúzódna filmje szép képei. látomásai mögé.
Hankiss Elemér

A TANíTVÁNYOK, szines. magyar, Budapest Stúdió, 1985.
R.: Bereményi Géza; F.: dr. Szaniszló László emlék iratának
felhasználásával:
Kardos Sándor; Z.: Darvas Ferenc; D.-].: Pauer Gyula; Sz.: Eperjes Károly,
Cserhalmi György, Rajhona Adám, Balkay Géza, Kézdy György, id. Eperjes
Eszenyi Enikő

Bereményi
Géza; O.:
Gelley Kornél. Básti Juli,
Károly, Hollósi Frigyes,
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"Forgatás közben felébredt bennem
egy másik ember"
Beszélgetés Bereményi Gézával
Bereményi Géza novella- és regényíró. Halmi
darabját játszották színházban. Cseh Tamás dalainak szövegében egy nemzedék közé rzetét és hangulat át örökítette meg. A 70-es
évektől kezdve több jelentős, nemzetközi
sikert aratott játékfilm forgatókönyvírója,
munkatársa volt. A Romantikát,
A kedves szomszédor. a Megáll az időt, említhetjük
emlékeztetőül. Tulajdonképpen
hogyan kezdődött ez a
filmes pálya, hogyan lett filmrendező?

cimű

- 1971-ben megjelent
egy novelláskötetem.
Azt akkor
elolvasta
Kézdi-Kovács
Zsolt,
és
megkeresett
akkori munkahelyemen,
egy hivatalban.
Bejött a hivatalba,
ahol reklámpropagandista
voltam,
odajött
az asztalomhoz,
bemutatkozott,
és azt mondta, szeretné,
ha filmet
írnék. tgy kezdődött.
Megírtam
ezt a forgatókönyvet, aztán már rendszeresen
több filmben
segítettem.
Olykor magam írtam a forgatókönyvet, olykor az utómunkálatokban
vettem részt,
például átírtam
a párbeszédeket,
átértelmeatem a filmet. Akkor már a Pannónia Filmstúdióban dolgoztam
mint szinkrondramaturg,
és nagyon sok filmnek írtam meg a szövegét a szájmozgás és a nyersfordítás
alapján - ez a munka
is kapcsolatot
jelentett
a filmmel. Továbbá
itt
még vágói feladatokat
is kaptam:
előfordult,
hogy meg kellett rövidíteni
egy-egy filmet, kétrészesből
egyrészest
csinálni - bár azért nem
gyakran.
Ilyenkor
kivettem
szereplöket.
sorsokat változtattam
meg, gyakorlatilag
átalakítottam. Hét évig dolgoztam
a Pannoniánál.
közben nem is tudom, hány filmnek írtam a forgatókönyvét,
voltam
konzultánsa
a Filmgyár-'
ban, időnként hozzácsapódtam
egy-egy produkcióhoz és alkalmi munkákat
vállaltam
- azt hiszem, kijártam
egy iskolát, és nemcsak a film
előtti munkát
- a forgatókönyvirást
- ismertem meg, hanem magát a filmkészítest
is. Nem
gondolom,
hogy felelőtlenség
volt, amikor vállalkoztam A tanítványok rendezésére.

- Amikor még csak forgatókönyveket
irt,
beleavatkozott-e
- az író jogán - a készülő
filmbe, ragaszkodott-e
végsőkig az eredeti,
megírt elképzeléseihez?
- Mint forgatókönyviró
nem szóltam
bele
semmibe. A filmet a rendező csinálja, és én az
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ő felelőss.ége
nyebbik
utat
írtam.

mögött
meghúzódtam.
A könyválasztottam.
Volt más dolgom:

- Próbáljuk meg összeszedni,
melyik filmekben dolgozott?

hogy végül is

- Nem nagy,on lehet, mert a fílmek főcím e
nem mutatja
meg híven, hogy mekkora
szerepem volt egy-egy
filmben:
van, amikor többnek látszom a főcímen,
mint amennyit
ténylegesen végeztem,
és van, amikor
sokkal kevesebbnek.
A prózaírás
közben támadt gondolatokkal gazdagítottam
vagy rájuk alapoztam
bizonyos filmeket,
amit rendezők
rendeztek.

- Gondolt-e már közben arra, hogy rendezzen is?
- Nem gondoltam.
Illetve gondoltam
is, meg
nem is. Úgy éreztem,
tudnék
fílmet rendezni,
csak áthághatatlan
akadálynak
látszott,
hogy
nem volt senki, aki pénzt adjon nekem, és mulatságos lettem volna, ha jelentkezem.
Ha egy
nap előállok azz al. hogy filmet akarok rendezni. biztosan kudarcot
vallok: kétkedéssel
és elutasítással
találkozom.
De Nemeskürty
István
felajánlotta
nekem a lehetőséget
a rendezésre.
Még ez után is sok kétellyel
találkoztam:
nem
voltam kipróbált
ember, nem volt biztos, hogy
fizikailag,
idegileg
bírom-e
majd a filmforgatás sok energiát
követelő,
különleges
légkörét,
hogy sok em berrel kell egyszerre
foglalkozni,
hogy
mindig
adódhatnak
váratlan
fordulatok ... Tulajdonképpen
csak én voltam biztos
abban, hogy végig bírom majd szusszal - mert
ellenőrizhettem
magamat
menetközben.

- Azt gondolhattuk volna, hogy egy Bereményi-Iilm természetszerűen
azzal foglalkozik
majd, amivel minden eddigi megnyilatkozása:
a 60-as években felnőtté váló nemzedék történetével. Hogy - mondjuk - elkészíti a saját
Megáll
az időjél. Ehhez képest
meglepetés,
hogya
Tanítványok
ún. történelmi film. Hogyan született?
- Amikor megkaptam
az ajánlatot
a filmrendezesre.
ma játszódó
filmet akartam
csinálni. ittam is egy vázlatot hozzá. Már kialakulóban volt a filmterv.
figyelni kezdtem a lehetőségekre,
amikor észrevettem,
hogy egy szociológus barátom.
aki anyagot
gyüjt a két viláq-

háború közti közigazgatásról. följár hozzám, és
már két hete egy professzorról beszél. akinek
saját, külön kutatóintézete volt, ahol közigazgatással foglalkoztak, a jövőt tervezték. Annyit
beszélt erről, hogy egyszer csak - mondhatjuk
talán azt is - megvilágosodásom
támadt: nekem erről a professzorról kell filmet készítenem. Ugyanakkor azonnal fölmerült a kétely,
hogy akkor ez a film kosztümös lesz, nehezebb,
drágább, hogy olyan időszakban játszódik, amit
nem ismerek, nem éltem akkor. Akik viszont
már éltek, azok észreveszik majd járatlanságomat. Aztán legyőztem a kételyt, és mégiscsak
ezt a témát választottam. Ami nehezebb - talán jobb is. Csak láncaimat veszthettem. Alaposabban megismerkedtem
ezzel a korszakkal.
a dokumentumokkal.
Kiderült, hogy annak az
intézetnek a munkatársai
közül számos ember
él még. Megtaláltam a professzor egyik leghűségesebb tanítványát, aki megirta az emlékiratait. Leírta benne egész életét: parasztfiúként
indult, piarista diák volt, aztán az intézet munkatársa. Most nyugalmazott
MA V -Iőtanácsos.
Elolvastam az őnéletirását.
átvettem belőle elemeket. Még dramaturgiai
tanácsokat is adott
nekem ez az emlékirat. Kiválasztottam
tehát
egyetlen embert, és az ő életét, véleményét vettem alapul. Másokat azért nem kerestem meg,
mert sok tanács között elvesztem volna, indulatokat keltettem volna, hiszen mindenki a saját tanúbizonyságát
tartja a legigazabbnak. A
Főcímen
is ott szerepel majd, hogya
film
dr. Szaniszló József emlékiratainak felhasználásával készült.
Már ez is mutatja, hogy a Tanítványok
dokumentumokon alapul, de a dokumentumokat
fiktív történetté ötvöztem. mert biztos voltam
abban, hogy hiába ragaszkodom a dokumentumokhoz, a néző úgyis fiktív történetet fog látni a filmben, hogy tulajdonképpen
mindegy
neki, hogy ez a bizonyos professzor élt-e, hogy
Teleki Pál élt-e stb. A szó szerinti történelmi hitelességet csak néhány száz ember fogja számonkérni, a történet hitele viszont nem ezen
múlik. Ez kicsit fel is szabadított, szabadabban mertem használni a dokumentumokat. Akkor jöttem rá, hogy több időben kellene játszatnom a történetet. Hogy mindezt egy idős
ember emlékképeiként
is láttathatnám.
S ez
már a film formáját is megszabta.
- Mi ragadta meg a professzor
alahjában?
- Nehéz erre válaszolni. mert a leghívebb
választ akkor adtam, amikor azt mondtam, hogy
megvilágosodásom
támadt. Nincs rá magyarázat. Kezdetben sietősen. az ösztöneimből dol-

Rajhona

Adám

goztam. Visszagondolva - bár ez már spekuláció - talán az ragadott meg, hogy a profeszszor és munkatársai fölmérték egész Magyarországot, és közigazgatási
változtatásokat
javasoltak. A jövőt tervezték, mert azt mondták.
hogy most már nem lehet félreálIni a fejlődés útjából. Elég pontosan látták a jövőt. Megmondták, hogyan kell a városokat moderninizálni. Hogy elkerülhetetlen
a központosított
közigazgatás. Hogy kellenek a kormány mellett felállított szakértői testületek: tervhivatal.
árhivatal
stb. Tulajdonképpen
sok mínden
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megvalósult abból, amit követeltek. Nem a rokonszenvemet váltották ki. hanem a nagyon
erős érdeklődésemet. Engem az ragadott meg,
hogy én ugyan történelmi filmet csinálok egy
olyan korról. amit nem ismerek, amiben járatlan vagyok, viszont abban a jövőben élek, amit
ők terveztek. Az érdekelt, hogy megmutathatom az általuk tervezett jövőben élő embert.
- Úgy tűnik, ennek a jövőnek
az embere
meglehetősen
kiábrándult.
Nem érdeklik
az
idős ember emlékei, egyedül a strandra kívánkozik.
- Nem kiábrándult.
Inkább
emlékezetét
vesztett. Emlékezet nélküli. Biztos már benne,
hogy úgysem tudja meg a valóságos tényeke t.
és ez már szinte közhely számára. Tulajdonképpen miért is érdekelje egy vita, amiben az
egyik félnek ez az álláspontja, a másiknak az,
a harmadiknak amaz, a negyedik meg hallgat
- úgy érzi, ez már nem az ő dolga. A múltnak
itt már természetévé vált az elhagyatottság.
Magányos érdeklődöké
legfeljebb.
A film történetével
tehát szemben áll az
egyik főszereplő, akit a film története teljesen
hidegen hagy. Nem érdekelt benne, és ebben
talán igaza is van. Ezt a történetet ez a mai
fiatalember véletlenül találja meg. Megismerkedik egy nővel, az elviszi egy házba, véletlenül ugyanabba a házba, ahol az az öregember
lakik, akivel ez a történet megtörtént. S ez az
öregember véletlenül ennek a fiúnak az apja,
nem véletlenül nem látták egymást évek óta,
s a fiú most véletlenül úgy érzi. meg kéne látogatnia az apját - igy aztán elmegy hozzá,
otthagyva a nőt, és együtt töltik az apa utolsó
napját. Ez új szempontot ad a film egész eseménysorának, amely így lassanként egy ember
élettörténete is lesz. Ugyanakkor az idő tágasságának érzetét is akarja kelteni. Mindenféleképpen az idővel is foglalkozik. Az idő - ez
az epikus szabályozó - adja meg a film ritmusát.
- lrói munka után filmrendezésbe
fogni
nemcsak egyszerű műlajuáltás.
A rendezés egészen más jellegű képességeket
igényel. Nem
pusztán annyi a változás, hogy az író az üres
papír fölött eldönti. hogy ez alkalommal nem
regényt, hanem drámát fog írni. Hogyan sikerült megbirkóznia ezzel az átállássa1?
- Innen nézve jó oldala is volt annak a természetes bizalmatlanságnak,
ami az én rendezői indulásomat fogadta: mert kettéválasztotta
a lehetséges munkatársakat. Könnyü volt munkatársakat találnom és választanom.
mert ha
valaki n észrevettem a kételyt. attól a pillaII

nattól kezdve már föl sem merült, hogy azzal
együtt dolgozzam. Akinek viszont érdeklődest
láttam a viselkedésében
vagy a tekintetében,
azt azonnal munkatársamnak
fogadtam, akár
szaktudásra. szakmai múltra való tekintet nélkül. Nagy szerenesém volt, hogy sok olyan emberrel dolgozhattam együtt, aki bizonyos mértékig elégedetlen volt az addigi film gyári tevékenységével, valahogy másképp akarta volna
csinálni a dolgokat, s egy új rendező jelentkezésekor úgy érezhette, lehetőséget kap ahhoz,
hogy valami újat csinálhasson.
megvalósíthassa egy ötletét. egyáltalán, szabadabban mozoghasson, mint egy szabályszerübb
forgatáson.
S azok az emberek, akik kicsit elégedetlenek,
nyugtalanok és valami mást akarnak, általában gondolkodó, nagy tudású emberek, akik
eddig nem élhették ki azt a többletet, ami bennük van. Azt hiszem, nagyon-nagyon jó, sz inte irigylésre méltóan rendkivüli stábom lett
igy, amellyel nagyon jó volt a kapcsolatom, és
megkönnyítette
a munkámat.
Mikor belevágtam a filmrendezésbe,
ne-;
tudtam még biztosan, sikerül-e az embereket
meggyőznöm arról, hogy alkalmas vagyok a
filmcsinálásra. Az első hét végére már mindenki elhitte, hogy olyan film készül, ami megáll
a lábán. A forgatást végig szerencse kísérte, és
nagyon jó közös munka volt.
- Mivel tudta meggyőzni az embereket?
- Egy dologgal fanatizáltam magam: meggyőződésem volt, hogy az anyagról. amelyből
a film készül, mindent tudok. Tulajdonképpen
az írói. a kitalálói énemet mozgósítottam és állítottam előtérbe. Tudtam, hogy annyira ismerem egy-egy szereplőnek a karakterét például.
hogy nem is nagyon kell instruálnom a sz.inészeket. illetve ha ők jönnek a saját elképzeléseikkel. pontosan ki tudom választani. mi illik
bele ebből a bennem élő határozott képbe, és
mi nem. 19y aztán szabadabban
hagyhattam
őket dolgozni. mint egy olyan rendező, aki
maga akarja kialakítani a karaktereit. és a sz inészt nyersanyagnak
használja hozzá. Én írótársként kezeltem őket. Persze ehhez hozzá
kell tenni, hogy csaknem álombeli szereposztás
sikeredett. Remek színészekkel.
Be mertem
vonni őket, mert mindig tudtam, honnantól
kezdve túlzás az ő elképzelésük, és hol kezd az
egésztől idegen lenni, és hol kell nekem előlépnem. Viszont nem erőltettem állandóan a saját elképzeléseimet. Mert ők inkább érezték a
teendőket. mivel bent voltak a jelenetben, én
meg csak a kamera mögötti hidegebb helyen.
Mindebből
határozottságot merithettem. A fel-

merűlő technikai problémákban pedig segítettek a munkatársak. így alakult ki a közös mun..ka. S ilyen helyzetben az ember valahogy ösztönösen tud dönteni. a maga médján. összhangban az elképzeléseivel. akkor is, ha az adott
pillanatban esetleg nem is látja át teljesen a
helyzetet.
A forgatás - a rendezői poszt - nem egy
embert igényel. Forgatás közben felébredt bennem egy másik ember. Előfordult, hogy kijelentettem valamit, s már rég megindult az intézkedéssorozat a kijelentésem nyomán, amikor rájöttem, hogy mit is mondtam. Gyakran
annyira ösztönösen válaszol az ember, és anynyira a másik, a forgatás során felébredt ösztönlény válaszol belőle helyette, hogy a legnagyobb gondom a forgatás után keletkezett.
amikor ezt a bennem felébredt másikat el kellett fojtanom és visszatennem a régi helyére.
Éjszakánként sokáig nem tudtam aludni. mert
még dolgozott bennem ez a második ember, az
a teljes erővel létezés, amit a forgatás igényel
- nehéz volt visszailleszkednem a forgatás nélküli, kicsit unalmasabb világba.
Munkamódszerem volt az is, hogy hálás voltam a munkatársaimnak.
amiért dolgoznak.
Nem vettem természetesnek, nem vettem úgy,
hogyafizetésükért
kötelesek ezt nekem megtenni - külön ajándéknak tartottam, hogy rám
szánják az idejüket, hogy megtisztelnek a figyelmükkel és a munkájukkal. Ezt ők is észrevették, és így nagyon jó viszony alakult ki köztünk. Ok is fontosnak tartották, amit csinálunk.
Aki pedig a stábtagok közül lenézett, erély telennek tartott emiatt, annak csak a legszükségesebb munkáját igényeltem, különben mintha
ott se lett volna.
- A film levegőjén valóban meg is érződik
ez a hangulat, az együtt végzett munka öröme, a frisseség, a ielszabadultsáq,
a szokványos módszerektől való eltérés.
- Pedig ez nem volt előre elhatározott dolog, magától alakult így. Szabadabbak voltunk,
mivel senki sem rendelte alá magát semmiféle
előzetes kényszernek. Egy-egy résznél kicsit
többet engedtem meg az adódó körülményeknek, mint amennyit elterveztern. mert biztos
voltam benne, hogy össze tudom majd fogni
vágáskor, a végső alak megjelenésénél. Voltak
olyan dolgok is, amikhez ragaszkodtam, mert
nélkülük az egész csonkult volna. Ezért is tűnik talán felszabadultabbnak a film, a történe-

Pauer Gyula
te is sokfelé elkanyarodik, ez már magában a
szabadság érzetét kelti; a történet végül is egy
cikcakkokban való oknyornozás - s ezt azért
lehetett megcsinálni. mert az írót mindig Iehetett alkalmazni a forgatás idején. A rendező
biztos lehetett abban, hogy az író segíteni fog
neki, hogy értelmet ad a történteknek akkor
is, amikor az események látszólag mellékágakon futnak tovább.
Ezzel együtt ezt a filmet szerintem nem az
jellemzi, hogy író rendezte, mint ahogy nem
is tartom magam csak írónak. Az jellemzi inkább ezt a filmet, hogyelsőfilm. S amikor egy
elsőfilmbe az ember belevág, ákkor többet mer.
Többet mer kockáztatni, és egészen máshol fél
é's vigyáz, mint egy rutinos filmkészítő. Én életemben először voltam kamera mögött. Azt a
megrendülést, ami a kamera körüli egyméteres
körzetben elfogja az embert, én most először
éreztem. Az a kiváltság, hogy ebből a körből
az ember irányíthatja a dolgokat, valamifajta
mámort okoz. Talán ez is érezhető a filmen.
Talán erősebb ez a mámor és ez a szédűlet.
mint egy olyan ember esetében, aki főiskolát
végzett és volt már kamera közelében. Ennek
a mámornak az erejére sokszor támaszkodtam.
amikor a filmet rendeztem. Boldog voltam,
mindvégig élveztem, még a legkeservesebb pillanatokban is.
(Erdélyi Z, Ágnes)
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"
.Orségvaltás"
után

"Népi film" 1939-1944
Az 1938. XV. tc. ártalmatlannak
hangzó megfogalmazásban
"a társadalmi
és gazdasági
élet
egyensúlyának
hatékonyabb
biztosításáról"
kívánt gondoskodni.
Az első tevékenységek
egyike színház és film területén
e törvénycikk
szellemében az volt, hogya
6 o90i1938 M. E. rendelettel Színművészeti
és Filmművészeti
Kamarát állítottak
fel. A Kamara még abban az évben, december 22-i alakuló közgyűlésével
megkezdte működését.
Mivel a kamarai tagság feltételekhez
volt kötve, melyek
között döntően
szerepeltek
az első és második
zsidótörvény
rendelkezései,
egyre
nagyobb
méretet
öltött
színház és film területén
is az "őrségváltás"nak nevezett jobboldali
térhóditás.
Mihályfi
Béla, a filmművészeti
főosztály
alelnöke így fog.lalta össze a jövő útját: "A magyar filmgyártás
új és tisztultabb
levegőjében
a magyar
szinésznek
könnyebb
lesz. megtalálnia feladatait,
mert a Kamara vigyázni
fog a
jövőben arra, hogy ne rideg üzleti filmek, hanem művész i filmek gyártása
felé tolódjék
a
hangsúly.
Ezekben
az új magyar
filmekben
a
magyar színész levetkőzve
a sok idegen befolyású szellemet,
az ősi magyar érzés, a nemes
magyar gondolkodás,
az igazi magyar szív és
a fennkölt művészet
feladataival
fog találkozni,
és meg is oldja majd azokat."
(Magyar Film,
1939. II. 19. r. évf. 1. sz.)
Mielőtt
a fennkölt
művészetre
rátérnénk,
vessünk egy pillantást
az 1939 júniusában
megrendezett Nemzeti Filmhétre. Ezt a rendezvényt
Lillafüreden
tartották,
egyrészt
amolyan reprezentatív sereg szemle volt, másrészt harcbahívás
az "őrségváltás"
miatt döcögő, átmeneti
válságba került
magyar
filmgyártás
fellendítésé-

1-1

re. Többek között Huzly Imre dr. tartott itt előadást "Az új népi film" címen. Hogyan is kell
tehát ilyen filmet alkotni?
"MegszólaItatni
a
népet és ezzel bebizonyítani
az ősi szellemiséget, mely századok
örökségeképpen
él a nemzetrétegeink
lelkében".
Milyen legyen tehát az új film? "ürbók
Attila fog erről az új utak felé mutató filmjéről
beszélni"
- jelentette
be az elnök. Hát beszél.
A példa: a Horthy Miklós uraikodásának
húszéves jubileumára
készülő film. Bingert János, a
Hunnia filmgyár
igazgatója
egy arany cigarettatárcát
ajánlott
fel egyéni díj ként a legjobb
ötletet hozó írónak.
Orbók nyerte.
Dióhéjban
ő maga m'eséli el díjnyertes
ötletét felszólalásában. "A főhős húsz esztendőn
keresztül,
az
egész cselekmény-komplexum
során egy medaillont hord a nyakában,
és ez a medaillon
az
ő varázserejű
amulett je, amely megóvja a kisértésektől.
botlásoktól
és amely bátorítja
az élet
küzdelmeivel
szemben, hogya tragikus korszak
minden egyes egyént sújtó nehézségeivel
nagy
harcát győzelmesen
megvívja. A film végén, az
utolsó képen derül ki, hogy ebben a szimbolikus szerepet játszó medaillonban
a főhős édesatyja eszményképének
képmását,
Horthy Miklósnak
miniatűr
fényképét
őrizte."
(Magyar
Film, 1939. VI. 17. I. évf. 18. sz.).
Az év végén már az új esztendőre
ad útravalót Kiss Ferenc, a Kamara
elnöke:
" ... Az
anyagi
előfeltételek
megteremtése
után most
már a mi feladatunk:
őrkődni azon, hogy a
filmművészet
körében
is a nemzeti szellem és
a keresztény
erkölcs érvényesüljön.
(. .. ) A magyar film létjogosultságát
és sikerét
csak az
biztosítja,
ha tekintettel
van a magyar
faj jel-

legzetességére,
szokásaira.
életmódjára
s mindarra, ami őt más nemzetektől
megkülönbözteti.
A filmművészetnek
tehát a népi lélek gyökereihez kell lenyúlni,
hogy
életképes
maradjon.
Csak ez a jövő útja és csak ehhez szabad keresnünk a megoldást.
Mutatja
ezt a vidék - az
ország -, ahol sokszor megtagadják
a főváros
ízlését. A nemzeti szellemre
vigyázni
és annak
érvényesülését
előmozdítani:
ez kell, hogya jövő feladata
legyen."
(Magyar
Film, 1939. XII.
23. I. évf. 45. sz.)
Elérkeztünk
tehát a talajgyökérhez
és a Horthy 1919-es fenyegetése
óta jól ismert "bűnös
Budapest"
komplexumhoz.
Ez tehát a légkör.
melyben
tág lehetőséget
kap az "új magyar
film".
Ezekben
az években,
számos tanulmányban
már részletesen
kifejtett
okok miatt (a háború
miatt kiszoruló angol, amerikai,
francia filmek,
a mozik számának
növekedése:
Felvidék,
Erdély, Délvidék,
300/0-os kötelező
magyar
filmvetítés, balkáni
piac stb.) ugrásszerűen
növekszik a gyártott
filmek száma, rövidesen
40-50
film készül évente. Érdekesen
változik a műfajok aránya, a gyártott
filmeknek
csak mintegy
a fele vígjáték,
és megjelenik
a legtöbbször
elmúlt filmtörténeti
korszakok
jellegzetességeit
utánzó "társadalmi
dráma", erősen melodramatikus felhanggal.
Nyiltan jobboldali
propagandafilm alig akad, Mindössze
néhány, szóra sem
érdemes fércmű (Magyar
feltámadás,
Szárnyas
dandár,
Ismeretlen
ellenfél).
Megjelenik
viszont a korszak ideológiáját
ravaszul és veszedelmesen,
gyakran
szinte ellenzéki
színben becsempésző,
úgynevezett
.. népi iilm", Jellegzetes
és alapvetően
meghatározó
tendencia
ez, még
akkor is, ha a gyártott filmek számához mérten
csak kevés rnű születik.
Tévedés lenne ezeket
a filmeket úgy tekinteni,
mint a népi irodalom
hatására
kibontakozott
filmművészeti
irányzat
alkotásait.
Valójában
igen kevés közük
volt
ehhez a mozgalomhoz.
A rendezők közűl a ..népí film" vezéregyénisége Bánky Viktor,
aki színiiskolai
tanulmányok, majd hollywoodi
statisztálás
(Bánky Vilma, a nagy némafilm-sztár
öccse Bánky Viktor)
és berlini filmvágó-gyakorlat
után kerül vissza
Maqyarországra.
Évekig vágó, majd 1937-ben
a Turul "nagy tábor" ülésén hallat magáról először. Első játékfilm-rendezése,
a nagy sikert
arató Bors István után meredeken
ível fel karrierje.
1939 elején mutatták
be a filmet. trója, Hunyady Sándor nem sokat törődött
művei megfilmesítésével.
meg sem nézte saját filmjeit,

melyek
mindegyike
színdarab-,
novellavagy
regény-adaptáció,
korábbi
sikereinek
variációja. Pénzkeresetnek
tekintette
a filmet,
témái
feldolgozását.
A Bors István, Hunyady
hangvételére oly jellemzően. anekdota,
ahol az alapsz ituációt,
az örökségre
leső elszegényedett
dzsentri-család
szembekerülését
a váratlanul
felbukkanó,
földbirtokossá
váló igazi őrökössel.
az istállóból
a kastélyba
kerülő igáskocsissaI.
három felvonás
erejéig igen jól ki lehet használni. A jó szerepeket
kínáló darabot 1938-ban
mutatta
be a: Vígszínház.
Regény
- érdekes
módon - csak a nagy sikerű film után vált belőle, 1942-ben
jelent
meg az Athenaeumnál.
A fattyú
eimen.
Hunyady
ízes, anekdotikus
anyaga alaposan
felhigult
a filmen, nem utolsó
sorban a forgatókönyv
révén, melynek
szerzőjeként Rodriguez
Endrét tünteti fel a főcím, valójában
(a korszak
jellegzetes,
tragikomikus
szituációja)
az "őrségváltással"
eltiltott,
üldözött Nóti Károly írta a forgatókönyvet
.. négerként".
Az egész film világa
tulajdonképpen
csak
addig hiteles, míg Bors bevonulása
a kastély ba
el nem kezdődik.
Addig is inkább csak két páratlan színészegyéniség,
Páger Antal és Bihari
József játéka
révén.
Ahogyan
Páger
Antal
(Bors István) rágyújt, körme között csippentve,
befele fordított
tenyerében
tartja a cigarettát,
ahogyan
Bihari
a petróleumlámpa
fényében
forgatja a váratlanul
kapott, mennyei ajándéknak tűnő húszast. mindez színészi remeklés.
Amde ez a Bors, akit megszerettünk
kornájával. Jánossal
együtt
(őt alakítja
Bihari), akkor lesz igazán remek fickó a film sugalmazása
szerint. mikor az összes úri allűröket
átveszi.
a pénzt kérő parasztokat
kilöki, sőt kidobja
a
hozzá hűséges Jánost is. Mikor ezt felhány torgat ják neki, pökhendi en feleli: hagyott el
engem, mert nem akart felkelni a pocsolyából.
- Eredj a fenébe! - veti oda csattanó ul Jánosnak. Amíg igazi, kikupálódott
birtokos lesz, jókat kacaghatunk
Bors rovására,
a kabaré jól
bevált trükkjei
szerint (nem tud tisztességesen
enni, zenehallgatás
közben a sznob úri közönséget próbálja majmoIni stb.). Egy szívszaggató
jelenetben
megment
egyelcsábított
kis cselédlányt, persze Ilonka kisasszony,
a kisemmizett
család vele rokonszenvező
hölgy tagjának
szemeláttára,
aki igencsak
meghatódik.
Az a hazug, szociális demagógia
indul el az idillé szelídített
jelenetben,
mely oly jellemző
lesz azután ezekre a filmekre.
így kacsint le jelenetről
jelenetre,
a közönség
elsődleges
indulatait,
nevetés-, könny-ingerét.
a
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kispolgár igényét lesve a nézőterre
a film,
egészen a boldog befejezésig. A hatás nem is
maradt el, a bemutató mozik hetekig játszották
a filmet telt házakkal. és rövidesen a főméltóságú úr dicsérete is megérkezett.
Bánky Viktor ezután a szatirikusabb műfajjal
is megpróbálkozott
a "szociális" és "nemzeti"
"népi" film keretében. Ez a film,.A miniszter
barátja, 1939. szeptember végén került a rnozikba. Az elcsépelt ötletre épülő, vontatott és
epizódokra széteső történet továbblép a szociális demagógia útján, és annak igazolására készült, hogy az "őrségváltás" után a jobboldal
jelöltjei milyen kiválóan tudják feladatukat betölteni. A félreértések sorozata után az egykori
drogista segéd vegyészmérnök (Páger Antal) és
Manci, az elnyomott kis manikűröslány (Komár
Júlia) esküvőjén maga a miniszter (Mihályfi
Béla) mond beszédet, dicsérve az újfajta karriereket és az erre vállalkozó új embereket.
Kodolányi János drámája, a Földindulás (bemutató: 1939. Belvárosi Színház) a kor néhány
időszerű kérdését foglalja össze, az ormánsági,
tágabb értelemben az egész magyar falu problémáit. A nehéz élet, másoknál a fukarság, vagyon-kuporgatás,
földféltés következménye az
egyke. Pusztul a magyar nép, ugyanakkor a
svábok szaporodnak,
meg szedik magukat. A
nép egy része őrjöngő, pusztító babonák, a jehovisták karmai közé kerül. Mindez nemcsak
a régi életformát, hanem az egész társadalmat
is rágja, pusztítja. Kodolányi igazságai vitathatatlanok, még akkor is, ha mindez némileg felnagyítva és didaktikusan nyilvánul meg a drámában - és a filmen. Mert lényegében a filmet
is elemezhet jük és jellemezhetjük
az előbbi
mondatokkal, annyira pontosan követi a dráma
menetét, szituációit.
helyenként dialógusait.
A sors iróniája, hogyasvábellenes
filmet a
németekkel paktáló jobboldal fogadta el magáénak, rendezője pedig Cserépy Arzén, a Eridericus Rex című porosz, militarista film Németországból
hazatért rendezője.
Ebben az
esetben különösen bizarr a helyzet. hiszen ebben az időben a svábság nem egy szorgos kis
népcsoportot jelentett, hanem a Volksbund híveit és ezen keresztül Hitler előretolt helyőrségét.
A film egy temetés és a be szögezett ablakú,
üres parasztház drámaian tömör képsorai után
sajnos fokozatosan veszít erejéből. Egyre inkább a teátrális pátosz kerül előtérbe. Szabályos melodráma alakul ki. A gyerek elvesztésének tragédiája, ezzel párhuzamosan a születendő magzat elhajtása.
a bún és bűnhődés, a lel16

kiismeretfurdalás
és bűntudat, majd a deus ex
machinaként
érkező, kiengesztelő
szerenesés
megoldás nem az élet igazságát tükrözi, hanem
egy didaktikusan
előkészített
dramaturgiai
mechanizmus szalagján fut.
Ugyanakkor hiteles, kitűnő pillanatoknak lehetünk tanúi. Ilyen a komisz öregek, a nagygazda-gőg, a vagyon megszállottjainak
ábrázolása (Kiss Ferenc remeklése Böbék Samu szerepében). viszonyuk a szegénységből jött Kántor
Jánoshoz (Páger Antal). Igen jó a jehovista
gyülekezet. a hiteles, valódi arcok bemutatása
ebben a szomorú és félelmes társaságban. Görbe János első filmszerepe. a szektás prédikátor
alakítása egy fojtott szenvedélyű,
belső tűztől
lobogó különös színészalkatot ígér. A Földindulásban meg volt a lehetőség, hogy igazi nagy
drámai töltésű film, ezúttal idézőjel nélkül: magyar sorskérdéseket
hordozó népi alkotás legyen. Hogy ez mégsem valósult meg, annak
ezúttal nem a film ideológiai, hanem művészi
korlátja volt az oka.
1941 tavaszán Bánky Viktor ismét vígjátékot
forgat. Sikere volt, méghozzá legendás nagy
sikere a Bors Istvánnak, jól ment A miniszter
barátja, megcsinálták
hát a kettő ötvözetét.
András címen, természetesen Páger Antallal a
főszerepben.
András (Páger Antal) faluról jött fel a fővárosba, altiszt. A vezérigazgató
(természetesen
Mihályfi Béla játssza) estélyén alkalmi felszolgáló. Tévedésből fehér nyakkendőt köt frakkjához, úrnak nézik, a kissé szenilis elnök (Csortos Gyula) a kegyeibe fogadja, nincs más hátra, kijelentik róla, hogy "szakértő". A mese
bonyolítása könnyen kitalálható. Andrást ezek
után már nem lehet szolgának visszakűldeni,
megpróbálják
elrejteni az elhanyagolt birtokon, ahol rövidesen rendet teremt, helyben
hagyja a korrupt Richter igazgatót, a birtok tudatos lezüllesztőjét (pofon-dramaturgia
- még
többször
előbukkan
ezekben a filmekben).
megszületik az új, "népből jött", igazi szakember. Kell még persze egy elkényeztetett, hisztérikus úrilány (Hidvéghy Valéria) és egy derék,
jóravaló, tűzrőlpattant
gépírónő, aki tanúj a
András hőstetteinek. meglátja benne az igazi
értékeket (Bordy Bella), és kész az új sikerfilm. A Pesti Hírlapban
szokatlanul
hosszú
cikkben számolt be Csikvándi Ernő a filmben a
gazdálkodás és a paraszti élet mozzanatait következetesen
hibásan.
komikus tévedésekkel
bemutató jelenetekről. "Mozi rendezők, vigyázzatok!" címen.
Az 1942-ben bemutatott Dr. Kovács István

Bánky

Viktor:

Dr. Kovács István,

1942, Kelemen Lajos, Boray Lajos, Pataky Miklós,

sok szempontból modellje a "népi fílm't-nek nevezett jobboldali irányzat megjelenési formájának. Forgatókönyvíró: Fekete István, rendező:
Bánky Viktor, a címszereplő: Páger Antal. A
filmet - a maga korában egyedülálló eset még a fŐCÍmelőtt prológus vezeti be, mely a
forgatás után pótlólag került a filmbe, az eredeti forgatókönyvben nem szerepel. Dr. Kovács
István egyetemi tanár, nyolcgyerekes parasztcsalád sarja, bemutatkozik. Felszólítja a közönséget, hogy "egy úton kell járniok, ha végig
akarják járni az új Magyarország boldog új
ezerévét" . Mert nem mindenki akar egy úton
járni, például az ő életét megkeseritő Tatárék
sem, mert "ilyenek is voltak, de ezentúl már
ebben az országban ilyenek nem lehetnek. Mélyen tisitelt hölgyeim és uraim! Tatárék ma
már nincsenek, de a boldog új Magyarország
érdekében mindenkinek vigyáznia kell arra,
hogy ilyenek ne is lehessenek."
Peregni kezd a film, de a bevezető oktatásnak még nincs vége. A Feszt y-körkép harcosainak bemutatása után áttűnik a kép, és dr. Kovács Istvánt halljuk, amint az ősmagyar vezeté-

Páger Antal

si módszerről
beszél, ahol a vezetők "nemcsak
rangot, de rettenetes és másra át nem ruházható felelősséget is viseltek, de mindig a nemzetség, a faj örökös szolqálatában." Dr. Kovács elhagyja az egyetemi tantermet. és egy rajongó
megjegyzés után, mely az egyik diák szájából
hangzik el, a másik mondatból már megtudjuk,
hogy a paraszti származású Kovács sajnos a
gyanúsari polgári Tatár lányt akarja feleségül
venni. Ezek után a film jobboldali frázisokkal
megtüzdelt története a paraszt és polgár közötti
különbség konfrontációjára épül. Persze a parvenü Tatár család gyanús' üzletek ből él, a papa talán stróman, egy bizonyos Halmostól
például egyszerre 30 OOOpengő folyik be az
ügyvédi iroda számára, és így tovább. A fiú,
Tibor, tenyérbe mászó képű jampec, a lány kiröhögi a vakon szerelmes dr. Kovácsot. Egy
ízben Kovács egyszerű paraszti szüleihez viszi
bemutatni jövendőbeli nejét és annak családját. Itt egyrészt a "pestiek vidéken" kabaréhumora érvényesül, másrészt a hazafias frázisok
pufogtatása : "Öreg Kovács: Szép élet a katona
élet! Tibor: Gusztus dolga. Én például szíve17

Bállky Viktor:

Dr. Kovács

István,

1942, Páger Antal

sebben vagyok élő magánzó, mint halott katona. Öreg Kovács: Csakhogy
fiatal uram, az országot nem az élő magánzók
tartják
meg, hanem a halott katonák."
Nos, Dr. Kovács nagy
hirtelen
meglátja,
hogy a Tatár lány mégsem
hozzá való, a szomszéd parasztlány t, Balog Agnest kéri feleségül.
Rövidesen
meg is tartják
az esküvőt a kis falusi templomban.
Egyesek a kis paraszt-feleség
miatt elhúzódnak dr. Kovácséktól.
sőt a jampec Tibor papírgalacsint pöcköl asztalukra
egy presszóban.
mire "Dr. Kovács elkapja Tibor gallérját,
felállítja, és rettenetes
pofont ad neki. Tibor nekiesik
az asztalnak,
az asztal feldől és a poharak hangos csörömpöléssel
esnek le. Nők sikoltoznak.
Dr. Kovács szó nélkül megfordul,
visszamegy
asztalához,
ahol Agnes remegve
várja.
Pénzt
dob az asztalra,
gyengéden
belekarol
Agnesbe.
Kimennek
a kávéházból."
Helyben vagyunk.
Ez a pofon-dramaturgia
a
jobboldali
"népi film" egyik legfőbb
sajátja,
már találkoztunk
vele, és még fel fog tűnni. A
film szerint az egyetemen
sem veszik rossz néven a pofont. Az egyik vezető egyetemi
tanár
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és Toth Júlia

kijelenti:
"Szeretem,
ha becsületes
ember nagy
pofont tud adni." A dékánnak
is tetszik dr. Kovács magatartása
és főleg szemlélete,
melyet ő
maga így foglal össze: "Ami az előadásaimat
illeti. nem tagadom,
igyekeztem.
az ifjúságot
egészséges
világnézetre
és erős faji öntudatra
ébreszteni."
A diákság
rajong
Kovácsért.
aki
csak nagyon halványan
is bírálni merí. az aljas, puhány, gonosztevő.
Itt is megnyilvánul
a
film alaptendenciája
: a leghalványabb
polgári
demokratikus
jogokat
(melyek
tétova emlegetésénél tovább a bírálók nem is mennek) is csirájában elfojtani.
a nemzetség,
a faj érdekében
vakon követni a jobboldal
útját.
A film vége dr. Kovács megdicsőülése,
falusi
nejével
együtt.
A megdicsőülést
a miniszteri
kegy jelenti. Díszterem
az egyetemen.
Díszmagyarok. Az ifjú Kovácsné pártás, sujtásos ruhakölteményben.
Az egész közönség
a rniniszterrel együtt kórusban
elejétől végig elszavalja
a
Hiszek egy Istenben ... kezdetü irredenta
imát.
A miniszter
beszédre
emelkedik,
méltatja
dr.
Kovácsnak
"a magyar nemzet sorsdöntő
kérdéseh-ől" szóló éppen megjelent
könyvét. majd vi-

Bánky

Viktor:

Dr. Kovács

István,

1942, Tóth Júlia és Páger AntaL

haros erejű éljenzés és taps közben kezet csókol a könnyes szemekkel.
de méltóságteljesen
a miniszter előtt álló Agnes asszonynak.
A film a hírlapi polémiák pergőtüzébe
került.
A Magyarságban
(1942. IV. 25.) Somody István Az első lépés a magyar film útján címmel
írt cikket, örömmel üdvözli az új magyar filmet, mely bátor kézzel nyúl a kényes problémákhoz, és ostorozza a magyar társadalom
hibáit. Az Esti Újságban (1942. IV. 28.) a recenzens (Balatoni) szerint a dr. Kovács István tehetségesen
mutatja be a társadalom
egy rétegének hibáit. Most uszítónak
bélyegzik a filmet. Izgatás-e, ha valaki okosan meglátja egy
társadalmi
osztály hibáit és csípősen.
csattanósan közéjük
csördít?
Marschalkó
Lajos a
Függetlenségben
(1942. IV. 29.) így lelkendezik: Az esténként
felcsattanó
taps bizonyítja,
lehet jó filmet írni és lehet szakítani a zsidó
irodalmi
iparosok
irányzatával.
amely azért
akar csak szórakoztatni,
hogy elterelje a figyelmet a magyar sorskérdésekröl.
Féja Géza is védelmébe veszi a filmet, és megcáfolja
az úrgyűlölet szításának vádját (Magyarország,
1942.

IV. 25.). A Kis Újság (1942. V. 5.) egy sajtóperröl is tudósít, Csurka Péter plágium vádjával
illette az irót. "Nyugodtan
várom Csurka Péter
bizonyítékait
- mondta Fekete István =, egyébként a téma valóban nem új. egy generáció
problémája
visszhangzik
benne." A legparádésabb fogadtatással
az Egyedül Vagyunk rukkol
ki. a szélsöjobboldal
vezető publicistája,
Oláh
György Dr. Kovács István (Levél Páger Antalhoz) című vezércikkében
üdvözli Páger Antalt,
a filmet, a belőle áradó társadalmi
igazságot
(1942. IV. 24.). Érdekes még a katolikus sajtó
vezetö publicistájanak.
Tóth Lászlónak az írása
a Nemzeti Újságban
Dr. Kovács
István népi
házassága
címen (1942. IV. 19.) .. Ebben megállapítja,
hogy a társadalom
fejlődésének
nem
központi problémája,
hogy ostoba úri kisasszonyok nagyszerű
vőlegényüknél
nem az egyéni
értéket, hanem az úgynevezett
úri származást
keresik,
még kevésbé
megoldása
ennek
az,
hogy az egyetemi tanárok
libapásztorlányokat
vesznek feleségül.
A hírlapi vita érdekesen tükrözi, hogy aDr.
Kovács István milyen jellegzetesen
képviseli az
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úgynevezett
"népi film" legfőbb
sajátosságait.
Ezek közé tartozik, hogya
kor nagyon is meglevő szociális feszültségeit,
a társadalmi
fejlődés egyenetlenségeit.
a félfeudális
Horthy-Magyarország
elmaradottságát
a forradalmi
rnozgás megelőzésére,
leszerelésére
a jobboldal
kezdi emlegetni,
és manipulációjával
szelét saját vitorlájába
fogja be. így gyakran
a régi,
konzervativ
"úri Magyarország"
iz lésével. ideológiájával
is szembekerül
ez a filmirányzat.
mely demagóg szociális frázisaival
a jobboldali
hatalomátvétel
szellemi előkészítője,
a jobbratolódás szóvivője.
1941 januárjában
mutatták be Budapesten.
az
Uránia moziban a Jud Süss című német filmet.
A film ,,'" kielégítette
a felcsigázott
várakozást minden tekintetben
... A gettótól a miniszteri széken át az akasztófáig
. .. megjárt
utat
vetiti elénk a film, a művészet
legragyogóbb
eszközeinek
tükrében"
- irja Váczi Dezső filmhírlapíró.
(Magyar
Film, 1941. l. 25. III. évf.
4. sz.) A naturalista
részletességgel
bemutatott
akasztási
jelenetnél.
mikor Süss zsidót felhúzzák. ütemes taps. üvöltés zengett
a nézőtéren
minden
előadáson.
Elhangzik
Rajniss
Ferenc
interpellációja
a parlamentben
Keresztes-Fischer Ferenc
belügyminiszterhez,
melyben
a
zsidótörvény
teljes szigorúsággal
történő végrehajtását
sürgeti
a mozifronton
(Magyar
Film,
1941. ll. 22. lll. évf. 8. sz.) Megindul
a zsidónak minősülő
filmesek
sorozatos
internálása.
1942-bcn
megszületik
"A magyar
Jud Süss"
(Mozi Újság, 1942. július, ll. évf. 28. sz.}. Ez
a film az Örséquáltás,
írója Tóth Miklós, rendezője Bánky Viktor, főszereplője
Páger Anta!.
Hatalmas
nehézipari
üzem távlati képével indul a film. Vastörnbök.
vaskalapácsok
közelképévei folytatódik.
Az üzem munkásai
sanyarú
körűlmények
közott élnek. Nyomorúságos
tengődés jut osztályrészül
a vezető értelmiségieknek is. A becsületesen
küzdő, életét agyárért
feláldozó
keresztény
magyar
mérnők.
Takács
Péter (Pá ge r Antal) találmányát
ellopja az üres
fejű zsidó. Kallós. Kinevezéshez,
előléptetéshez
is csak a zsidók jutnak. A helyzet már-már reménytelen.
de ekkor deus ex machinaként
megindul egy hosszú képsor.
Rikkancsok
kiáltják
az utcán:
"Szenzációs
kiadás.
Gömbös
Gyula
nagy beszéde!"
JátékfiImbe
illesztett dokumentumképeket
látunk.
Gömbös
Gyula, a magyar
fasizmus
korai szálláscsinálója
beszél. "A reforrnok nem a forradalmat,
hanem éppen a forradalmak
elkerülését
szolgálják"
- jelenti ki.
Rotációs gépek ontják a lapokat. a zsidótörvény
rendelkezései
az első oldalon.
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A gyár ravasz vezetői ezután sorra hívatják
a megtört
gerincű
tisztviselőket.
strómant
csinálnak
belőlük.
A gyár formális
vezetőjévé
pedig egy lepasszolt dzsentrit
tesznek meg, Zsiga bácsit (Csortos Gyula), A zsidók machinációjukkal
a vagyon rnentésére
és kisíbolására
törekszenek.
Ez a gyár leállitásával,
munkások
elbocsátásával
jár. A munkásokat
egy agitátor
fellázítja.
törjék össze a gépeket.
Péter meggyőzi a munkásokat
cselekedetük
helytelenségéről. Az izgalmakba
Zsiga bácsi belehal. A rendőrség megjelenik,
a rabszállító
kocsiba
berámolják a zsidó vezetőket
és az egyik fő st rómant. Miniszteri
biztost
neveznek
ki a gyár
élére, aki teljes mértékben
Takács Péterre
támaszkodik.
A befejezés
Takács Péter diadala.
A színhelyek : gőzkalapácsüzem,
hengermű,
öntőm ű, gépterem,
műszaki
iroda. A szituáció
mindig ugyanaz:
gőzkalapács,
izzó vas, daru
stb. "Péter áll és derűs arccal nézi a munkát.
Munkások
boldog arccal tekintenek
munka közben Péterre."
"Énekkar
munkahymnusza
indul." Majd a film befejezése:
"Csillék
rohannak a magasban.
Kis vonat pöfög a telepen.
Munkások
szenet lapátolnak.
Munkások
kocsit
tolnak. A palánk melletti csenevész kis fán beérett néhány gyümölcs.
A hatalmas
gyárkémények ontják a füstöt. A kórus hatalmas
erővel
tovább
zeng.
(Örséquáltás.
Forgatókönyv.
Magyar Film Iroda, 1942).
A

himnikus
munka-képsorok
meg hökkenemlékeztetnek
egy későbbi
kor másfajta
előjelű
sematizmusára.
A film egyértelműen
szuggerálja
azt. hogy a munkásság
elnyomása,
az értelmiség
tengődése
korántsem
a tőkés
rendszer.
a kormányzat
hibája, egyedüli okai a
zsidók. Az őrségváltás
mindent megold. Nem a
tőkét kell ütni, hanem a zsidót, nem is képletesen. elvi harcban,
hanem a szó szoros értelmében. A módszer eredménye
ismeretes.
Jellegzetes
a Szerető fia, Péter cimű film sorsa, amely értékesebb
munka a korszak átlagánál. Bánky
Viktor
rendezte,
1942-ben,
irói:
Fendrik
Ferenc,
Szabó Samu, Dallos Sándor,
Tóth Miklós. A film lényege, hogy Péter, a zsellérgyerek
(Páger Antal) tulajdonképpen
a földesúr törvénytelen
fia. Különböző
melodramatikus fordulatok
után apa és fiú összebékülnek.
és a halálos beteg. ám züllött és élvhajhász
jog
szerinti örökös helyett Péter személyében
igaz
kezekbe kerül a birtok irányitása.
A film szembefordul a Horthy- korszaknak
a rendszert
kenzerválni
kivánó
törekvéseivel,
azokkal,
akik
rendkivüli
módon féltették
az országot
vezető
"történelmi
osztály"
presztízsét.
így történt,

tően

Bánky

Viktor:

Szerető

fia, Péter, 1942, Páger Al1tal és Bordy Bella

hogy a Szerelő lia, Péterben
osztályellenes
izgatást véltek felfedezni,
és a filmet betiltották.
Rettenetes
lavina indult meg, elsősorban
a filmek gyártását
hitelező
bankok,
pénzemberek
riadtak meg, és kezdték bizonytalannak
érezni
helyzetüket.
Báró Wlassics Gyula, az Országos
Nemzeti
Filmbizottság
elnöke viszont röviden
kitért a magyarázatok
elől, és így nyilatkozott:
"A betiltás
olyan szempontok
miatt történt,
melynek
(!) őrzésére most már a belügyminiszter mellett a nemzetvédelmi
propagandaminiszter is hivatva van." (Magyar Film, 1943. Il. 3.
V. évf. 5. sz.). Ide kívánkozik,
hogy Wlassics
maga is gyorsan
tudott dönteni,
ha osztályérdekeit látta veszélyeztetve.
Példa erre a Darvas
József Szakadék
című darabjából
írt forgatókönyv
sorsa.
A magyar
falu nyomorúságát
őszintén bemutató drámából
jórészt műkedvelő,
hiteles paraszti
szereplőkkel
tervezett
filmet az
akkor még gyakornok
Ranódy László. A kész
forgatókönyvre
a báró ceruzával
a következő
sorokat
rótta:
"A művészi
színvonal
rendben
volna; a nemzetvédelmi
szempontok
döntik el,
vajon a parasztság
kebelében
meglevő ellenté-

tek bemutatása
időszerű-e
vagy sem. Úrrá lett
parasz to hól is sok szó esik." Ezek után persze
nem csodálkozhatunk,
hogy más kézírásával
még ez olvasható
a forgatókönyv
utolsó oldalán: "A Bizottság határozata:
nem."
Nemzetvédelmi
és propaganda
miniszterré
Antal Istvánt nevezték ki, aki a parlament
költségvetési
tárgyalásán
beszélt
a magyar
film
kérdéseiről
is: ,,'" pozitív vonalon is sikerült
néhány
szerenesés
kezdeményezéssel
elinduldunk. így például a Negyedíziglen
cimű filmmel (Incze Antal: Ragyogó volt! - vitéz Imrédy
Béla: Le is vették a rnűsorról !L és most készül
a második
és harmadik
ilyen szellemű
film."
(Magyar
Film, 1942. XI. 3., IV. évf. 44. sz.).
A példa tehát a Negyedízliglen.
írói: Patkós
György színházi titkár és Hosszú Zoltán, a film
főszereplője. Rendező:
Farkas Zoltán. Témája
a tizenkilencben
"megtévedt"
magyar,
egykori
direktórium i elnök
kálváriája,
bűnhődése
és
megtisztulása.
A filmet egyébként
az Embeteli
a havasonnal
együtt kiküldték
Velencébe,
ahol
kitüntetést
is szerzett.
A jobboldal,
féktelen manipulációjával,
igye-
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kezett minden, számára érdekesnek
tűnő művet
a saját céljaira fordítani.
Szőts István Emberek
a havason (1942) cirnű filmje a mai napig ható
érvénnyel.
szellemében,
mondanivalójában
és
korát messze megelőző művészi megfogalmazásával a magyar, sőt az egyetemes
filmtörténet
maradandó
értéke. A velencei Biennálén
nyert
díját Carlo Lizzani fogadta
lelkesen
a Cinerna
cimű haladó, baloldali
lap hasábjain.
példaképül állítva a fiatal rendezők
elé. Mint ahogyan
az is lett, a neorealizmus
előfutára,
egyik inspirálója. Am tekintve,
hogya
film főszereplője
valóban
"a nép", és kétségtelenül
romantikus
antikapitalizmus
jellemzi.
a jobboldal.
rnondanunk sem kell, hogy teljesen alaptalanul.
igyekezett a filmet magáénak
tekinteni.
A jobboldali sajtó szemérmetlen
ügyeskedéssel
igyekezett ezt a filmet is nacionalista
és antiszemita
propagandájának
zászlajára
tűzni.
Hosszú Zoltán dr., a Nemzeti Sz inház tagja
a negyvenes
évek elején nemcsak
színészként
rnűködik, hanem feltünik mínt forgatókönyvíró,
játékmester,
filmek inspirálója.
Az ő vállalkozásában készült Barsi Dénes forgatókönyvéből.
Jeney Imre rendezésében
1943-ban
a korszak
egyik legmeglepőbb
alkotása,
az És a vakok
látnak cirnű film. Az alapszituáció
akár melodráma is lehetne:
a megesett
kis cseléd története, akiknek
a szeretője
elillan a baj elől. a
fronton keres rnenedéket.
ott meqvakul,
fogyatékosságában
rnost, bár keresné a támaszt, nem
akar jelentkezni
szerelménél.
végül elesett ségükben mégis egymásra
találnak.
A film azonban egyáltalán
nem melodráma,
ha helyenként
él is az érzelmesebb
sablonokkal.
hanem meglepően keserű kép a kor kisembereiről. munkásokról, egyszerű parasztokról.
az osztályok korlátairól.
a háborútól
meggyötört
magyar világról. Sok, ma egyértelmüen
ható tényező nyilván
az alkotók szándéka ellenére hordozza jelentéstartalmát.
A hiteles légkör, az élő figurák azonban
kétségtelenül
az alkotók
tehetségének,
egyéni élményeinek
köszönhetők.
Igen jó a film egész levegője, hitelesek alakjai. amit azzal érnek el az alkotók. hogy amatőr szereplőket
vegyítenek
a színészek közé, és
olyan epízodistákat
alkalmaznak,
akik ismeretlen arcok a korabeli
filmeken.
Fokozza
ezt a
hatást a kendőzetlen,
"ellesett"
utcaképek
bevagasa
(Baross téri cseléd,
baka-korzó
stb.).
Eredetí helyszínen
zajlik például az a képsor,
amikor
a szerencsétlen
pár az angyalcsináló
asszonysághoz
indul. Szomorú
pesti külvárosi
utcán vezet útjuk, azután a ház mállott falát látjuk, a "gang"
ridegségét.
Mindez
a körülrné22

nyékből

adódó embertelen
kapcsolatot
mutatja
és húzza alá, melyben a szerencsétlen
lány legfeljebb sejtheti.
hova viszi a fiú, mert az nem
szól hozzá egy szót sem. A lány, kiszolgáltatottságában, mégis kutyahűséggel
követi.
Megdöbbentően
jók az eredeti felvételek
a
frontra induló katonavonatról.
a nótázgató,
vagonokba
terelt szerencsétlen
magyar
katonákról. Hitelesek
a falusi képek, a pletyka a kútnál, a vénasszonyok
kajánkedása.
a felbérelt
csúfolódó
gyerekek
kórusa.
A faluba elnyűtt
katonaruhában
betámolygó,
bottal járó, nyomorúságos
honvéd
(Hidasi
Sándor)
pedig
1943
igazi hangulatát
hozza. A front képsora ugyancsak meglepő. Az égő orosz falu egyik rommá
lőtt házában a betérő magyar járőr egy szerencsétlen. éhező orosz asszonyt talál. aki eszelősen szorítja magához
halott gyermekét.
Cseke,
a főhős (Nagy István)
döbbenten
vizionál otthon maradt
szerelrnére.
elvesztésre
ítélt gyermekére.
Elhatározza,
hogy felkeresi
elhagyott
szerelmét.
Szabadságot
kér és kap. Am vezetőjük, a hetyke hadnagy
rögtön ezután felteszi
a kérdést:
- "Na, fiúk, kifüstöljük
azt a büdös
bunkert?"
A katonák készek a támadásra,
Cseke .sem akar lemaradni,
pedig a tiszt elengedné. - "Cseke fiam, maga vőlegény."
- "Éppen
azért" - feleli +, "engem
most úgysem fog a
golyó." A következő
képen már a sebesültek között látjuk a bekötöz öt t szernű, megvakult
Csekét. Ha nem lenne olyan szomorú,
tragikomikus, groteszk
módon is felfogható
lenne a sz ituáció. A hamis virtus,
a rosszul
értelmezett
hősiesség,
a hazug
propaganda
eredménye.
Szinte szimbolikus
ez a képsor, bár talán csak
mai szemmel. Am ki tudja, 1943 érzékeny
légkörében mit érezhettek
ki belőle a nézők?
Hosszan lehetne még idézni a filmből. mely
bizonyos
ritmustalanságot,
a színészi
játék
egyenetlenségét
leszámítva,
mégis a kor egyik
legérdekesebb,
egyáltalán
nem elhanyagolható
munkája.
A harmincadik círnű filmet 1942 augusztusában kezdték el forgatni. A Mozi Újság lelkesen
számol be egy új író feltűnéséről : "Kerecsendi
Kiss Márton falusi tanító. O hozta fel a problérnát Pestre. O kereste meg Págert. És Páger
lelkesen
feküdt bele a dologba. És lám itt az
eredmény!
Soha nem hallott. soha nem látott,
soha filmre nem vitt, de meglevő, élő és égető
probléma."
(Mozi Ú'jsáq, 1942. ll. évf. 34. sz.
Mándoky Katalin). A forgatókönyvet
az író
anyagából
a filmben is szereplő. a filmrendezés
iránt érdeklődő
szinész. Apáthy Imre és a rendező, Cserépy László írta.

Egy kis bányatelepen a gyerekeknek hat kilométernyi távolságra kell iskolába járni. A
lucskos, téli idő kikezdi egészségüket. A bányászok iskolát kívánnak állítan i a telepen, fel
is fogadnak egy lelkes néptanitót.
Nagy Gábort
(Páger Antal), de nincs hol tanítani; mert a törvény szerint csak akkor indulhat meg a tanítás, ha harminc gyerek jön össze tanulóként.
Különböző
magánéleti és politikai gyanakvások
révén Laskó főmérnök és Rosner vezérigazgató
gáncsolják a tervet. Az iskola már-már megvalósul, mikor meghal az egyik kisfiú, és az aljas Laskó ezt is kijátssza a tervelgáncsolására.
Végül egy váratlan házassággal egy felvidéki
özvegyasszony, s vele a harmincadik gyerek
érkezik a bányatelepre.
Érdemes elidőzni kissé ennél a filmnél. egyrészt mert nagyon jellemző a negyvenes évek
elejének "új népi" filmjeire. másrészt mert értékelése mai napig sok vitára ad alkalmat. A
korabeli filmsajtó sietett értékelni a filmet. Elsősorban a föszereplöt. a tanítót jellemzi: "Tanít krétával,
fűrésszel,
énekkel. vasököllel. orvossággal és kereszttel. De mindenekelőtt magyarságával. Úgy is mint Páger Antal, úgy is
mint Kerecsendi Kiss. Ez már nem színészkedés. nem szórakoztatva tanítás, hanem fölrázás
a tespedésből.
magunkhoztérítés . .. A bánya
teljhatalmú főnöke (Fáy Béla) erős versenytársat lát az új jövevényben. akit a zsidó tőke
hatalmi erejével. faji érdektelenségével
akar
elgáncsolni." (Magyar Film, 1942. október 5.
IV. évl. 40. sz.)
Talán már unalmas is ismételní (bár a "népi
film" szuggerálja unos-untalan), hogy megint
az antiszemitizmusról.
a hecc-kampányról
van
szó. Nem a tőke bűnös, nem a bányavállalat.
hanem zsídó vezetői. Laskó főmérnök, a pokoli
intrikus csak eszköze Rózneréknek.
az igazi
bajkeverőknek,
a háttérben meghúzódó hatalmasoknak. Ez világosan kiderül Rózner és környezete ábrázolásából.
majd a Bánki Róbert által meg személyesített Pongrácz nevű figura szavaiból a film végén, mikor Laskónak így válaszol: - "Sajnos, Rózner úr már nincs a vállalatnál. mert minden vállalatnál lassan eltünnek
a Rózner urak!" (Majd közelképben. mintegy
a közönség felé) : - "Higgyék el. uraim, a Rózner urak nem támadnak fel többé."
Megtaláljuk
a pofon-dramaturgia
kí tudja,
hányadik, valóban csattanós változatát is. Laskó
ördögi gonoszsággal sziszegi a már jelzett motívumban: " ... mert megdöglött egy ilyen bányászkölyök."
Zene indul. hogyaláfesse a tanító belső viharzasát.
aki nagy léptekkel Laskó-

hoz lép, és akkora pofont ken le neki, hogy az
nagy dörrenés, robaj között kiesik az ablakon.
Monoklija lequrul, a tanító felveszi. undorodva
utána hajít ja.
Az irredenta frázisokra kár szót vesztegetni.
bár ebből is bőven kapunk a filmben, meg az
olyanfajta bölcselkedésekből.
amilyeneket a tanító vág a vele vitázó munkás fejéhez:
- "Osztály, hol vagyunk már ettől!"
Majd kijön a sodrából. és ráripakodik:
- "És amit maguk leromboltak. azt mi fogjuk felépíteni!"
A fekete-fehér ábrázolás és a tendenciózus
hatáskeltés egyik meglehetősen félelmes példája, mikor Laskó, a gonosz, az iskola kiürítése
után az összedobált padok egyikére vet egy vallásos könyvet, az egy tintásüvegre esik, a fekete tinta rácsurog a feszületre,
befeketíti
Krisztust.
A Kerecsendi
Kiss-Apáthy-Cserépy
trió
még egy filmet készít 1944-ben, Az első címen.
Eredetileg színdarabnak írta meg a témát Kerecsendi Kiss Mártori. 1943. november lB-án
mutatták be az Új Magyar Színházban. A meglehetősen illusztratívan felvázolt és megformált
téma itt is a gyerek, helyesebben a meg nem
született gyerek, a meddő asszony és a "megesett" leányanya, a "törvénytelen"
jövevény
problémája. Az alkotók igencsak meg szelídültek, idilli falusi környezetben játszódik a történet. mintha nem is a háború végén járnánk.
Nagyon érdekes, hogy ez az 1944 nyarán készült film kerül mindenfajta uszítást, demagógiát, sőt az elesettek, szerencsétlenek egymásrautaltsáqát,
a részvétet hirdeti. Balog, az özvegy
halászmester (Pá ger Antal) így beszél a summáslányhoz a film befejezésekor:
- "Tévelygünk mindannyian ... Nagy fekete erdő az emberi élet ... De amerre a szenvedés visz, egyre
jobban világosodik." Majd később: - "Csak a
világ rossz, Piroskám
Megnyomorít ja az embert ... Kit hol ér
Sánták vagyunk, fogódzkodjunk össze." Nyilvánvalóan ez 1944 nyarának és koraőszének hangulata, a Lakatos kormány "kiugrási
pclitikájának".
Horthy őszi
proklamációjának előrevetülő légköre, menekülési kiséri et a háborúból, persze úgy, hogy azért
lehetőleg minden maradjon a régiben, valami
csoda folytán meg lehessen úszni az egészet.
A "csoda" nem következett be, a háború
utolsó hónapjaiban a leqsötétebb erők tomboltak. Az első című filmet soha nem mutatták be.
A rendszer, melynek az "új népi film" is terméke volt, recsegve, ropogva összeomlott, hogy
helyet adjon egy új társadalom és új filmmű23
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vészet vajúdásának és megszületésének. Mindennek már négy évtizede, de talán nem érdektelen az idő ilyen nagy távlatából is visszatekinteni a magyar film történetének erre a kűlö-

nős, noha teljesen egyértelmű irányzatára. és,
bár vázlatosan. de feleleveníteni a tényeket.
nosztalgiák, legendák és mítoszok helyett.
Karcsai Kulcsár István
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A magyar film társadalmi érzékenysége
Az 1945 utáni magyar játékfilm
A következőkben
a 60-as évek második felével
illetve a 70-es évek néhány magyar
filmjével
foglalkozunk.
Ennek az időszaknak
a magyar
filmtermését
- nagyon általánosan
szólva - belső differenciálódás
jellemzi.
Ezt a belső differenciálódást,
amely persze
nem mentes az útkereséssel
járó problémáktól.
ellentmondásoktól.
most egyetlen
lényegi mozzanatra
koncentrálva
próbáljuk
megragadni.
Az individuum,
az individualitás
- ellentmondásos - szabadságharcáról
van szó. (A szabadságharc szót nem tulajdonképpeni
értelmében,
hanem azzal analóg összefüggésben
használom,
ahogy Lukács György a művészetnek
a vallási
megbízatás
és meghatározottság
alóli felszabadúlásáról.
felszabadító
harcáról
beszél.)
Körülbelül
a 60-as évek második felére érlelódtek meg azok a társadalmi
feltételek,
melyek
egy új tipusú, új igényekkel
és belső dinamikával rendelkező
individuum
megszületését
segítették,
s e folyamat
tulajdonképpen
a 70-es
évek megváltozott,
sok szempontból
kedvezőtlenebb körülményei
között is folytatódott.
Itt
természetesen
nem azért beszélünk
individuumról, indiv idualitásról.
hogy ezzel a társadalmi
kérdéseket
"zárójelbe
tegyük".
Épp ellenkezőleg, a szóban forgó individualitás
problémáj án
keresztül
próbálunk
meg bizonyos,
a korszak
magyar fejlődéséből
immanensen fakadó társadalmi összefüggéseket
megragadni.
Az individuum
"szabadságharca",
amely persze nem öntörvenyű
aktus, hanem meghatározott társadalmi
feltételek
teszik lehetövé. közelebbről az individualitás
bizonyos relatív onállosáqában.
sajátos. relatíve
önálló mozgásterének a kibontakozásában
ragadható
meg.
Olyan folyamatról
van itt szó, melyet más
formában,
más hangsúlyokkal
és okokkal tulajdonképpen
a nyugat-európai
regény fejlődésében követhetünk
nyomon, de megtalálhatjuk
az orosz, majd ennek szerves folytatásaként
a
szovjet irodalomban
is (pl. Gorkijnál)
_ (Érdekes és jellemző,
hogy ugyanakkor,
mikor egy
Gorkij
az irodalomban
individuális
sorsok
mélyreható
és tipikus elemzését
adta - ennek
klasszikus
példája
a Klim Szamgin élete =,
a szovjet film, egy új művész i közeg lehetőségeivel hatalmas
társadalmi
mozgások,
panorá-

metamorfózisai
mák ábrázolására
vállalkozott,
például
Eizenstein műveiben.)
Nálunk
az individualitás
kibontakozásának.
a közösség "köldökzsinórjáról"
való leszakadásának bemutatása
ezzel szemben
a legtipikusabban
talán a 45 utáni filmművészetben
figyelhető
meg.
Nem mondhatjuk
persze,
hogy
nincsenek
előzmények.
Gondoljunk
például Móricz monumentális
regényeire.
Mégis, ezekben
az "individuális"
hős mindig mint valami falba ütközik
a társadalom
testébe, s morzsolódik
szét rajta,
mielőtt még individualitása
igazán kibontakozhatna. Ugyanígy például a Kosztolányi-féle
Esti
Kornél-novellákban
a főhős egyénisége
szinte
transzcendens,
megfoghatatlan,
lebegő, s mintegy a semmivel áll szemben. Ez a képlet azonban Kosztolányinál.
jellemző
módon nem végeredmény, mint legalábbis időlegesen a nyugati
irodalom
fejlődésében,
hanem egy sajátos rnódon, társadalmilag
determinált
kiindulópontDe mi annak az individualitásnak
a tartalma,
amely az elemzendő
időszak
magyar
filmművészetében
annyira
előtérbe
kerül?
Tömören
szólva immár életforma-probléma
s nem például az igazság
rögeszmeszerű
keresése,
mint
mondjuk a Húsz óra riporterje
esetében. Ezt az
életforma-kérdést
kettős, belsőleg mind bonyolultabbá
váló meghatározottság
jellemzi:
egyfelől a társadalmilag
determinált
célok, eszmények, másfelől
az egyre inkább
életformává
váló, fogyasztásra orientált,
a mindennapi
élet
reflexeibe
süppedt
egyéni életvitel.
Ez utóbbi
esetében
tulajdonképpen
az ipari,
iparosodó
társadalmakban
tapasztalható
világjelenségről
beszélhetünk.
Ha a jelzett individualitás
problémáját
állitjuk a középpontba.
akkor a magam részéről két
"kulcsfilmef'
tudnék említeni. Az egyik Huszárik Zoltán Szindbádja, a másik Jancsó Miklós
Magyar rapszódiája és Allegro barbarója. A
Szindbád
és Jancsó filmje két pólus: az előbbi
az egyéni, személyes
élmények
feneketlen
kútjába való leszállást. az utóbbi a történelem
személyes, szubjektív
megélését,
konfliktusainak
mindenekelőtt
egyetlen
tudatba és sorsba sűrítését jelenti.
De nézzük sorjában a filmeket!
Atvezetésként
foglalkozzunk
először Kovács
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Fábri Zoltán:

Húsz óra, 1965.

András
Hideg napokjával (1966), melyben a
nemzeti és az egyéni, individuális
sors és felelősség minduntalan
keveredik,
miközben
mindkét kategória
(nemzet és egyén) bizonyos értelemben árnyékszerűen
jelenik
meg, más, eqyszerre megfoghatatlanabb
és konkrétabb
érdekek, törekvések
függvényében.
Újabb
paradoxon, hogy a népek éppen nemzeti
létük ben
leginkább
egyenlők,
egyformán
kiszolgáltatottak a filmen (gondoljunk
arra, ahogy az őrszobán az egyik fogoly mondja
az őt kihallgató
tisztnek:
"én szerb vagyok, amint ön magyar")
s mégis nemzeti hovatartozás
uk az ürügy, hogy
tragikusan
szétválasszák.
elkülönítsék
őket.
Ami az egyéneket
illeti, határ van közöttük
társadalmi
státuszuk
vagy a katonai hierarchiában elfoglalt
helyük
szempontjából
(a közlegény a háromnapos
razzia alatt végig járőrözött a dermesztő
hidegben,
mig a tisztek többnyire a családjukkal
voltak vagy mulatoztak),
ugyanakkor
éppen
nemzeti
hovatartozásuk
készteti
őket hasonló
kérdések
átgondolására,
idéz elő bennük
hasonló,
kiirthatatlan
lelkiismereti konfliktusokat,
még ha kifelé a felelősség elhárítására
törekednek
is.
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A hangsúly
tehát a konfliktusok
pszichikai
vetületén van. Határhelyzetben
az egyén önmagával való szembenézésre
kényszerül,
amit a
hovatartozás
vált ki (nemcsak
nemzeti,
hanem
osztálybeli.
katonai stb.), s a tépelódest.
az önmarcangolást,
me ly végig jellemzi a filmet, negatív "közösség" -élménynek
is nevezhetnénk.
Ez egyben határt is szab az egyéni, pszichikai
szféra mozgásterének
: a belső relatív önállóság,
a tépelődés jogának ára a kettévágott
élet; már
csak visszafelé
"szabadok"
az ítélkezésben.
értékelésben
környezetük
és önmaguk
felett, előre, még ha nem ítélnék
is halálra
őket, már

nem ugyanazok

az emberek.

Jól mutatja ezt a nincs továbbot a cella sivár
világa. melyben a fal fehérre meszelt téglasorai
vakító
semmiként
keretezik
be mozdulatlan
vagy
tehetetlenül
fel-alá
siető,
szi1uettszerű
alakjukat.
A jelennek ezt a szorongató
ürességét
az emlékek nyomasztó
képei írják tele. Havas utcák
tétova, zaklatott
emberekkel.
járőrök. luxuskörülmények
közott beszélgető,
szórakozó.
mégis
nyugtalan
tisztek és végül a Duna-part
fehér
világa, mely megfelelője
a cella fehér falának.

Kovács András:

Hideg

napok,

1966, Gyenge

Arpád,

s a Duna jege, melyben úgy robbannak a Iékek.
mint az emlékezők tudatában az emlékek. Ezek
a lékek elnyelik a magyar tiszt feleségét és az
egyszerű asszonyokat, a gyermekeket és az ellenállókat egyaránt, nem tesznek különbséget
nemzet és nemzet, ember és ember között. Tragikus egyenlőség ez, mely minden vádiratnál
súlyosabban szól egy torz, önmagát szétrobbantó értékrend ellen.
Ilyen emlékektől az egyén belső világa is szétrobban, s a törmelékekből
már nemigen építhet
egészet, nincs hova kapcsolódnia. Nem véletlen,
hogy ilyen körülmények közott mégis az annyiszor kompromittált, megcsúfolt nemzeti hovatartozás jelenik meg mint mentőérték,
a világhoz kötődés reménytelenül hitt közvetitője.
mint
a nyílt tengeren fuldoklónak egy hánykódó fadarab. Gondoljunk arra, ahogya film négy főszereplőjében
mint identitásuk
legsérülékenyebb, s mégis egyetlen biztos pontja: újból és
újból felmerülő magyarságtudatuk.
A nemzetbe "vetettség", a valamilyen nemzetbe születés. tartozás, mint a modern ember
ellentmondásos létélménye.
s már-már heterogén állapotokra-impulzusokra
bomló tudatának

Szirtes

Adám

összefogója Szabó István Szerelmesfilm
(1970)
cirnű művében is fontos, bár inkább állandó háttérmotívum.
"Miből áll az ember? Miből vannak vágyai.
miből születnek cselekvései?"
- fogalmazódik
meg a kérdés a film nézőjében.
Nem kuszaság,
hanem gazdagság és bonyolultság, ami "válaszként" a néző élménye marad az egyéniség
lényegéről. S nemcsak az egyéniség, hanem a
társadalom szövete is ilyen bonyolultnak, összefüggések láncolatának tűnik.
Hogy milyen összetett s külőnböző
tipusú.
természetű hatások érik a film két fő (s tulajdonképpen minden) szereplőjét kívülről a világból. a társadalomból.
arra elég, ha a film
gazdag emlékmotívumait
felidézzük, melyek
hol az egyik, hol a másik szereplö tudatában
merülnek
fel. s válnak képpé a vásznon. Egy
május elseje, egy tánciskolai vagy tantermi emlék, utazás az emberekkel a villamoson vagy
metrón, egy kivégzés emléke, egy találkozásé
56-ból nemzeti karszalagos ellenforradalmi járőrökkel a pesti utcán, egy női arc a gyermekkori úszóleckéről.
a pincében a légitámadás
alatt énekszóval palástolt félelem - mind-mind
27

az egyénben újból, más és más kombinációk ban
feltoluló emlék, amely egy életre szól. s ha
egyre homályosabban is, de tudat alatt formálja
a cselekvést, irányítja a lépéseket.
A kűlső, társadalmi hatások tehát a személyes kapcsolattól
a család, az iskola közösségén, a nagyváros
áramló sokaságán át a nemzethez tartozás érzeséig, egymást áthatva, módosítva. az egyénben
lüktető változásokkal munkálnak , olyan egyéniegyedi, örökké átalakuló konstellációban, amely
"tulajdonosát" egyszerre szigeteli el, zárja külön világba a környezetétől. s egyszerre köti
össze vele, jelenti az egyedül biztos, autentikus
kapcsolatot, amire épiteni lehet, am in át az illető individuummal emberi kapcsolatba lehet
kerülni.
Jancsi nemcsak a tér-idő világban, hanem önmagában is utazik, pontosa bba n Katával egymás világában, egymás kínzóan s mégis édes
egyedi birodalmában, ahol mindig valami nem
vártba. újba ütköznek, de van mihez kötődni:
ernlékekhez. közös élményekhez. Kettőjük világa úgy egészíti ki egymást egyetlen valósággá,
ahogya film elején az asztalra dobott fényképek mozaikjaiból összeáll Jancsi tudatának, emlékeinek valósága.
A film tulajdonképpen két fő síkban játszódik: a tudat (főleg Jancsi tudatának) valóságában és a környező világéban. A tudat történetisége - hiszen állandóan a történelembe ágyazott személyes emlékek merülnek fel benne jancsi szabad tudatáramában
állandó jelenné
változik, s hat a "másik" jelenre, a külvilág,
a környezet jelenére, intenzív kölcsönhatásban
van vele.
Ez a kölcsönhatás állandóan egyetlen neuralgikus ponton kristályosodik, ahol a privátszféra
(s ennek legprivátabb élménye: a szerelern) ilIetve a történelem disszonáns módon találkoznak. Gondoljunk arra, ahogyarajtanács
gyermekkorukban
megvádolta s megszégyenitette
őket egymás iránti, mindennél erősebb vonzódásukért. majd ahogy jóval később a május elsejei
felvonuláson harsog az ének: "Mit tesz az, ha
az ember szerelmes" és utána a hangszóróból a
szöveg: "Figyeljük az igazodást!" - mintegy az
egyéni és a társadalmi "elkötelezettség"
problémátlan összhangját, már-már azonosságát hirdetve. Ezen nyomasztó emlékek után nem anynyira pontot, inkább kérdőjelet tesz 1956, hogy
látszólag
saját
elhatározásukból.
valójában
azonban mondhatni történelmi kényszerűségből
Kata és Jancsi azután egymástól elválasztva éljenek: egyikük Franciaországban,
másikuk továbbra is Magyarországon.
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Ekkor már csak a levelezés és az időszakos
találkozás marad számukra, hogy a világban
való folytatódásuk élményét valahogy megőrizzék. Ugyanakkor nagyon fájdalmas élmény ez,
amit Kata egy alkalommal így fejez ki: "a hősök tökéletesen látják helyzetüket, átgázolnak
boldogságuk egyik felén
de melyiken - ha
hinni tudnánk valahogy
", Kata és Jancsi
nem tudnak hová menekülni e hasadtság s ezt
hordozó énjük elől, s ahová egyedül értelme
lenne, egymáshoz, a legkevésbé. Kata szobájának kék fala a végtelenség tengerét jelenti,
melyben a kikötés ígérete nélkül lebegnek az
újabb és újabb emlékek kiindulópont ját jelképező tárgyak. Ugyanígy emlékek forrásává lesz
a valóságos tenger is, mely Jancsi tudatában a
Tűzoltó utcához kötődik,
mert Kata emléke
mindkettővel
kapcsolatban
most már örökre
felidéződik benne.
Az 50-es évek, majd a 60-as évek első felének
több magyar filmjében a moralitás áll a központban, illetve bizonyos moralizálás figyelhető
meg. Szabó István filmjétől az ilyesmi távol áll.
A "moralizálás" legfeljebb abban a már említett negatív értelemben merül fel benne, ahogy
a rajtanács társadalmi "kontroll"
alá akarja
vonni a gyermek Kata és Jancsi személyes kapcsolatát.
Mindez persze nem az erkölcsiség tagadását
jelenti a filmben, hanem mélyebb értelemben,
mélyebb forrásokból való teremtődését, amely
nem egy beszűk ült. kényszeren alapuló "közösséghez" tartozás, hanem az emberekhez, emberek csoport jaihoz való igazabb, mélyebb kapcsolódás lehetőségét jelenti.
Ez a kapcsolódás azonban új és új konfliktusokkal terhes, melyek a személyes, ugyanakkor a nem beli létet is továbbvivő legmélyebb
kérdésekkel. függnek össze. Ahogy Berqrnannál
a szerelem, szeretet, isten, halál, hit kérdései
fölmerülnek. hogya szereplők, mintegy maguknak levelet írva e fogalmak visszhangját fölerősitsék. valóssá tegyék, s ne tehetetlen bábui legyenek, úgy Szabó István filmjében egymásnak
küldenek fogalmakat, hogy azok a másikban
érzéssé váljanak, de mint ezt a film vége mutatja, ezek a fogalmak sokszor üvegfalakba ütköznek: embereket látunk, akik üvegkalitkákban levelet írnak, postai hangzavar, lárma vajon lesz-e, s mi lesz a válasz ezekre a levelekre, melyeket ezek az emberek elküldenek?
Az egyén világának kényszerű- felszabadító,
lebegő önállósága még fontosabb problémaként
merül fel Huszárik Zoltán Szindbád cím ű, 1971ben készült filmjében, melyet a konkrét, helyi

Huszárik

Zoltán:

Szindbád,

1971, Latinouits

Zoltán

történelmi körülményeken túlmutató, mar-mar
filozófiai jellegű általánosítasnak
is tekinthetünk.
A filmben a társadalmi összefüggések látszólag háttérben
vannak, ha azonban belegondolunk, egy nagy ívű történelmi korszakváltás
kontúrjai bontakoznak ki előttünk. A zárt, társadalmilag biztosított formák, bennük meghatározott célok felé kanyargó
életutak. a nekik megfelelő életforrnak széttöredezését, felbomlását láthatjuk. Úgy is mondhatnánk, hogy
a tradíciókra épülő társadalmisáqnak
egy változó, folyékony társadalmiságba való átalakulását
fígyelhetjük meg, miközben a réginek az emberiség kollektív tapasztalatilt kifejező szimbólumai az új szétmálló hangulataiba olvadnak.
Mindez pedig egyetlen
énben, Szindbád
asszociációk halójából szőtt tudataban teremtődik. A helyi kolorit és az általános összefüggések színfolt jai ugyanakkor olyan intenzíven keverednek ebben a szélesre tágult ériben. hogy
a filmet akár A magyar eltűnt idő nyomában
címmel is illethetnénk.
Eltévedt herceg, aki feleséget keres - mondja magáról Szind bad a film elején, s ezzel a

és Dajka Margit

szituáció lényeg ét fogalmazza meg. A múlt a
maga anakronizmusával és mégis oly simogató,
megszépült emlékeivel kapaszkodik a jelenbe,
s egyesül vele szétválaszthatatlanul.
egyetlen
énben. Az ént cselekvésképtelenné, befelé fordulóvá teszi. miközben mindig ugyanaz történik
más formákban, mindig önmagával találkozik,
ahogy a megakadt lemez ismétli mind fájóbban
a mégoly szép dallamot.
Szindbád mást sem akar, mint menekülni önmagától. a nők pedig, akiket az élet véletlenei
elébe sodornak - mint ahogya
biliárdgolyók
ütköznek egymásnak a film egyik képsorán =,
hogy megtalálják
magukat
valaki másban.
Azonban mindkét törekvés, mintegy a film teljhatalmú véletleneinek ellenpólusaként. szűhséqképpen meddő.
Ahogy meddő az is, hogy valaki egy közösség, társaság közegében otthonra találjon. Mindenféle emberi csoport. kapcsolat atomjaira.
darabjaira hullik szét, s az individuumok pőrén,
elhagyatva állnak eqymással szemben, mint két
idegen, mint a mágnes két azonos, s mégis egymást taszító pólusa.
A Szegénylegényekkel
kapcsolatban
az
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egyénnek, az egyéniségnek
valamiféle
"rituális"
feláldozásáról
beszéltünk
egy társadalmi
istenség, embervérrel
élő Moloch oltárán;
a Szindbád kapcsán azt kell hangsúlyoznunk,
hogy az
önálló körvonalakkal.
mozgástérrel
rendelkező
individuum
esetében
is ellentmondások
merülnek fel. Sokban hasonló struktúrával.
Szindbád
a paradoxonok
erdejébe
tévedt individuum,
aki
szabadon
bolyong,
de az irányt,
amit követ,
mind kuszább vonalak keresztezik.
ahogy ezt a
gyönyörű
kép is megfogalmazza
a film végén:
a keringő vonalait a jégen. A keringőét,
melyben pedig Szindbádnak
vörös ruhás partnerével
saját társadalmisáqát
mint szelíd otthont,
lírai
bensőséget
kellett volna átélnie.
Szindbád
soha nem azonos vagy nem akar
azonos lenni a pillanattal.
melyben van. A pillanat ürügy, hogy valami mást éljen meg. De
hogyan? Mert szakadás van minden lényegi között és véletlen,
állandóan
változó
kapcsolat
minden
múlt- és jelenbeli
élmény
között.
S
Szindbád létének fő paradoxona, hogy egyszerre
keresi önmagát ezekben a kapcsolatokban,
menekül önmaga elöl és egyszerre
találja meg és
veszíti el önmagát
bennük,
miközben
minden
rajta kívüli egyre transzcendensebbé
válik.
Talán az a képsor
fejezi ki ezt leginkább,
melyen egy kisvárest
látunk, az előtérben
göcsörtös, sötétlőn tar fákkal, mintha csak megdermedt villámok
lennének,
mintegy a filmben
szereplő
individuumokat
szirnbolizálva.
A háttérben templom,
a múlt lényegére
utaló jelkép.
A fák és a templom világa közé ékelődő téren,
a kisváros
utcáján
langyos
álomvilág,
mintha
a sétáló alakok
tétováznának.
hogy melyiket
válasszák : a templom
hideg csendjét
vagy az
előtér magányos
fáit, vállalva
magányukat,
a
sivár és dekoratív
szerepet. mely ezzel a fa-léttel jár.
A kisváros
egyébként
is tipikus
közege
a
filmnek. Azt az átmeneti
közösségiséget
fejezi
ki, melyben egy még nem és már nem találkozik.
Ez a "közösségiség"
a cirkusz vagy a kacsaés libanevelés
egy magányos
háznál dilemmájaalternatívája
elé állítja az individuumot.
Mint
Szindbád
ajánlja
Majrnunkának
: láttak
már
elég kornédiát,
inkább
éljenek
elvonulva
egy
paraszt ház ban.
A cirkusz megbúvás
a tömegben,
látszatközösségben,
ahol mindenki
ugyanazt
a lélegzetelállító látványosságot
figyeli,
de nem válhat
áldozatta, szemben a kisváros sokszor kicsinyes
emberi
kapcsolataival.
pletykaés szenzacioéhes világával,
melyet
a tulajdon
szorongó,
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kapzsi és óvatos
körűlbástyézása.
gondtól
és
rettegéstől
keserű,
értelmetlenségbe
fulladó
gyarapitása
jellemez.
Mint Szindbád mondja.
mindig józan embereket keresett,
s mindig csak részegeket
talált.
Ilyen általános
elbizonytalanodásban.
dezorientálódásban.
a környezet
és az én egyidejű elhomályosulásában,
elvesztésében
felértékelődik
az
érzékelés. A tájékozódás
vagy annak illúziója
csak az érzékelés
felfokozódásával
lehetséges,
olyannyira,
hogy szinte már az érzés is érzékeléssé válik, a belső a külsőben
vél magára találni. Az elillanó érzés feloldódik,
.Jcülsövé
válik" az érzékelésben.
a szerelern.
az étkezés
kűlőnböző
változatainak
hajszolásában.
a képzelt ínyencfalatok
kielégületlen,
csőmőrbe.
búskomorságba
fúló keresésében.
Akár
a nagy
szimbólumok
a hangulatokban.
A múlt. a tradíció nagy szimbólumai
a templom és a temető két pólust jelentenek:
az evilági és a túlvilági, a társadalmi
és egyéni lét problematikájára
utalnak,
s egyúttal egésszé is forrasztják
a két részre hasadt emberi univerzumot. Ezek a szimbólumok
azonban
szét olvadnak, eltűnnek
a hangulatban,
amelyet a szerelmcspároknak
sokszor hátteret jelentő szétrnálló.
repedezett
fal teremt.
Ugyanígy
sz imbolikus,
szimbólum
erejű az
egyénre
vonatkoztatható
napmotívum,
mely
időnként
bevillan.
s melynek
arcvonalai
egy
dermedt aranypajzs
rajzolatává
merevültek.
De
említhetnénk
a havat,
melyet különbözö
formákban láthatunk
a filmen, a dermesztő
fagy tól
a bensőséges,
meghitt otthonosság
kifejezéséig,
s amely
mintegy
átmenet,
közvetités
a film
szimbólumilletve hangulatvilága
között. Szimbolikus
erejűek,
mégpedig
főleg társadalmi
funkciókra,
szerepekre
utalnak a film díszletei
(berendezési
tárgyak
stb.) és a ruhák. De ezek
is hangulatokká
oldódnak,
a valószínűtlenségig
felfokozott
színekké
válnak.
Ilyen a filmen a
vörös, mely lehet a szenvedély.
egy-egy
női
ruhamotívum,
virág,
a jeges vízből kihúzott
fiatal nő kendőjének
sz íne. lehet a kihúnyó
parázsé
vagyegyszerűen
a kiömlő
véré,
s
mindazé.
ami az ezekhez tapadó futó érzésekben, kellemes vagy kellemetlen,
fájdalmat
okozó hangulatokban
közős. Ugyanígy
említhetnénk a filmből a sárga, fekete vagy a zöld szint.
illetve ezek változatait.
Ami a zölde t illeti, ez
mélyen
összekapcsolódik
a növényi
vegetáció
buja tenyészetével-termékenységével.
Elég, ha
a fák lombjainak
időnként egészen harsogó, felerősített élénkzöldjeire
gondolunk
vagy a mikroszkopikus,
sejtfalakra
emlékeztető
mélyzöld

motívumra.
amely Szindbádban
az orvos feleségét látva merül fel.
A fehér szín leginkább
a hóval asszociálódik,
mely az eltűnés, a megsemmisülés,
a halál sz imbólurna.
meg az elrejtőzésé
is. Mindez
az
egyénre vonatkozik,
míg a halál. az enyészet
társadalmi
szimbóluma
a filmen a fekete (gondoljunk a komor búcsújárásra)
. Mindkettőnek
az ellentéte,
a törékeny
élet szimbóluma
a női
szépség, a mezítelen női test, amely ki van szolgáltatva a hó puha, de fagyával halált hozó kőzegének, mint azt az időnként
bevillanó.
a hóban guruló női test szimbolizálja.
A Szindbádban az értelem
szorosan összefonódik a bizonytalansággal.
kétségekkel.
a felsejlő értelmetlenség
elleni megfeszített
küzdelemmel. A tudat ból kiinduló láthatatlan
erővonalak úgy fonják be az értelmetlenségtől
fenyegetett élményeket.
mint a film vándorló
zenei
fómotívumának
indái az egyes jelenetek
elillanó. megfoghatatlan
atmoszféráját,
hangulatát.
A záróképen.
mintha csak egy kérdésre nyílna Szindbád szája, de már nem tudja elmondani, a halál örökre megakadályozza
benne. Kőzelről.
felnagyítva
látjuk
a kimerevült
arcot,
amely apró pontokra.
szemcsékre
bomlik. V égül Szindbád tenyerének
vonalai töltik ki a képet, hálózzák
be az utolsót
lüktető
ütőeret.
mintha a kusza rajzolat közé rejtőzne végleg a
titok, kérdés és válasz, ahogya
korcsolya vonalai is szét firkál ták a keringő
értelmét
a jégen.
A Szindbádban olyan problémák
kerülnek
a
középpontba.
melyek így vagy úgy a 70-es évek
szinte minden
magyar
filmjében
felmerülnek.
Leginkább
két irányban polarizálódva.
Az egyik 'irányban
a jelen dokumentatív,
tényfeltáró,
szociologizáló
boncolásával
találkozunk, a másikban
egy új szempontokat
fölvető
történelemértelmezés
dominál.
Mielőtt
e két tendenciával
foglalkoznánk,
célszerű,
ha összehasonlít juk a 60-as és 70-es
évtized néhány fő társadalmi
összefüggését.
A 60-as évek egyik legmeghatározóbb
rnozgása a téeszesítés
volt. A folyamat
úgy jelent
meg, hogy ami a falvak szerves közösségeiben,
emberi csoport jaiban érték volt, az a téesz közös munhára épülő társulásában
továbbfejleszthető. ami pedig elmaradottság,
visszahúzó
tényező, az - szintén a munka új szerveződése
révén
- leküzdhető.
Ezt a folyamatosságba,
szerves folytonosság ba vetett, a 60-as évek társadalmi jelenségeit
nézve egyáltalán
nem alaptalan hitet fejezi ki a már elemzett Tízezer nap,
főleg ahogy a film végén a fiatalember
a tenger partján .Jcülönös
örökségéről"
beszél.

Nem véletlen,
hogy a 60-as években
a magyar müvészetben
bizonyos
értelemben
tetőz
a népi gyökerekhez
való viszonyulás
törekvése.
Különösen
érvényes ez a népi motivumokat.
tematikát
felhasználó
képzőrnűvészetre.
illetve a
Kodályori. részben Bartókon iskolázott
népzeneértelmezésre-felhasználásra.
Természetes,
hogy
ezek a művészi
törekvések,
melyek
az SO-es
évek szocreálja
után felszabadító
hatásúak
voltak, a népművészet
motívumkincsét,
hagyományait nem a régi funkciójukban,
szerves formai-tartalmi
egységükben
használták
fel. hanem saját céljaik, mondanivalójuk
szerint elemeire bontották.
átformálták
ezt az egységet,
mondhatnánk:
"dekoratív"
értelemben
absztraháltak, stilizáltak.
"nagyított ak ki" egyes részegységeket,
melyek időnként
úgy segítettek
új
társadalmi
célok átéléséhez.
ahogy a talizmán
segít viselőjének.
Egyébként
a népi hagyományokhoz,
hultúrához
való kapcsolódást
(vagy
ennek vágyát) a 60-as évek néhány, már elemzett magyar filmje is jól példázza.
A 60-as évek másik fő társadalmi
folyamata
a kiteljesedő
iparosítás,
a magyar ipar munkaerőéhsége,
mennyiségi
fejlődese.
a faluból a
városba való tömeges vándorlás.
Ebben az időszakban a városí életforma
bizonyos értelem ben
"magasabbrendüként"
jelenik
meg, szívóereje
összefügg a nagyobb szabadsággaL
amit biztosít
(vagy amit belelátnak) . A város hagyományokat felbomlasztó
jellege még nem annyíra
elmélyült, parttalan
probléma,
inkább a már Hem
és még nem kettős kötését jelenti, az ebből fakadó .Jcétlakisáq"
nehézségeivel
együtt.
A 70-es években
a hangsúlyok
máshová
kerülnek.
A 60-as években
lezajlott
nagy társadalmi változásokat
a kialakult
kereteken,
rétegeken
belüli
mozgások
követik.
Gondoljunk
például a mezőgazdaságon
belül a kiegészítő tevékenység
fokozódására.
az iparon belül az intenzív, hatékony
módszerek
keresésére,
s ami
az összképet
illeti, mint jellemző mozzanatot,
a
szolgáltató
tevékenység,
az infrastruktúra
megnövekedett
szerepét emlithetjük.
Nyilvánvaló,
hogy mindez
lassú, de annál
visszafordíthatatlanabb
életformaváltással
jár.
Természetesen
nagyon összetett életforma-problémával állunk szemben, a modern ember sokirányú, sokszor kusza s bürokratikus
közvetítéseken keresztül
megjelenő,
többnyire
rnechanikus kötődéseivel.
ezek egyik döntő mozzanatát
mégis kiemelhetjük.
Az individuum
- már említett - fogyasztói
orientáltságáról
van szó. Úgy
gondolom,
ezt a vonást nem annyira egy ország
politikai
berendezkedésével
kell kapcsolatba
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hozni, bár kétségtelenül
ezzel is összefügghet,
hanem elsősorban
korunk modern társadalmainak fejlődésével.
A kapitalizmusban
végbement
XX. századi strukturaváltozás.
s ezzel összefüggésben a fogyasztásra,
ennek befolyásolására
irányultság
csak egy, bár döntő tényező itt. Történelmileg
és életforma-szempontból
azonban
talán még mélyebbek
a gyökerei
annak, hogy
a modern
társadalom
az ipari fejlődessel.
az
életszínvonal
megcélzott
vagy
megvalósított
emelésével
egyidejűleg
a hagyományos
struktúrákat
felbomlaszt ja, s ezek helyett
a javak
iránti szükségletek
nivelláló "közösségét"
, a divatok, a reklám nyújtotta
csoporthoz
tartozás
élményét kínálja a társadalom
nagy, személytelen intézményeivel
szemben.
A fenti összefüggésekből
az is következik,
hogy a "fogyasztói"
illetve a "jóléti"
társadalom gondjaitól
megérintett
kultúrák
igen sok
hülónós vonással rendelkeznek,
eltérő hagyományaikból.
szokásaik ból eredően.
Ezért
is
hangsúlyoztam
korábban,
hogy
nagyon
sajátos és csak a magyar társadalom
immanens
fejlődéséből
érthető meg az a mozgástér,
amely
a 70-es évek magyar filmjeiben
elemzett individualitáshoz
tartozik;
bármennyire
nivellálja
is, bármennyire
"h.ozza közös nevezőre"
az embereket világszerte
az ún. "fogyasztói
magatartás" s a mindennapok
sokban hasonló reflexei,
létfeltételei.
De hogy mennyire
fontos szerepe
van itt a különösségnek,
annak illusztrálásaként
gondoljunk
a Szindbád. egyik jelenetére:
Szindbád borbélynál
ül. a tükör előtt egy doboz tegyük fel samponos
-, rajta egy nevető, jól
fésült férfialak,
kifogástalan
öltönyben,
villogó
fehér fogakkal.
Mennyire
más a funkciója
ennek a reklámfigurának,
mint egy nagyváros
éjszakai nagy totál ján viJlogó rideg neonhirdetésnek ! Az utóbbi
szinte eltaszít
maqától,
míg
Színdbád
samponosdobozának
valamiféle
aurája. világa van, emlékezés
a szépségre,
a képpé,
ha mégoly sablonos képpé merevített
ifjúságra.
A 70-es évek magyar filmjeiben
elmélyül
a
fent jelzett problematika.
A 60-as évek nagy
tablói vagy .xsoportképei"
helyett a mindennapok mikrovilágának
részletező
elemzése
kerül
előtérbe. Míg a 60-as években a politikai hatalommal való sáfárkodás
kérdésén
volt a súlypont. gondoljunk
a Húsz órára vagy a Tízezer
napra, addig a 70-es években az egyéni élet
pszichológiai,
egzisztenciális
problémái,
egyáltalán:
az egyéni boldogulás
kérdései
kapnak
nagy hangsúlyt.
.
Míg a 60-as évek filmjeiben
a város és falu
életmódbeli
különbségét
hangsúlyoztuk,
addig
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a 70-es években, ha nem is szűnik meg ez a különbség,
mégis egyfajta
életforma
nivellálódás
teljesedik
ki. Bizonyos mértékig
mindegy, hogy
egy iparvárosban.
például
Miskolcon
élünk
vagy egyedül.
egy elhagyott.
felszámolt
faluban; az üresség és értelmetlenség
fenyegetésével nagyon
valószínű,
hogy
hasonlóképpen,
egyénileg
kell megküzdenünk.
Szinte szociológiai
pontossággal,
ugyanakkor
végletekig
egyénített,
személyes
sorsok on át
vizsgálja
ezt a problémát
Gaál István Holt vidék címü filmje (1971).
A nemzedékek
nem tudják kiegészíteni
egymást. bizonyos értelemben
"véletlenül",
esetlegesen vannak egymás mellett a filmen, ahogy
a fotón is, amit a faluba tévedt riporter
készít
róluk. Erzsi néni, aki az idősek közül egyedüI
maradt a felszámolt
kisközségben,
a fiatal pár
(Juli és Anti) látszólag
együtt
élnek,
közös
problémákkal.
valójában
azonban
nincs igazán
rniről
beszélniük,
pontosabban
beszélgetésük
nem töltheti be a funkcióját,
nem segíthetnek
vele egymáson.
Talán még inkább áll ez Anti
és Juli kisfiára.
aki ahogy kilovagol
a mezőre,
szőrén ülve meg az iqáslovat. úttörő nyakkendője lobog a szélben, s közben cowboyost játszva valami képzeletbeli
pisztollyal
lövöldöz, maga a megtestesült
anakronizmus,
akiben a legkülönbözőbb
irányítások.
nevelési.
életmódés
hagyománybeli
hatások találkoznak.
De nemcsak
a múlttal
szakadt
meg Juli és
Anti számára a kommunikáció
lehetősége,
hanem a szélesebb
értelemben
vett világgal
is.
Nemcsak Erzsi néni világa idegen tőlük, nemcsak a tanító által az üres tanteremben
felolvasott Goethe-idézetet
nem értik A vándor éji dalából (s valószínű akkor sem érthetnék. ha a tanító magyarul
olvasta volna), hanem Erzsi néni
Amerikába
szakadt. s most hazalátogató
fiának
és családjának
gondolkodásmódját
sem foghatják fel. Jellemző,
hogya
gyerekek
viszont rögtön egymásra
találnak:
bár egymás szavát nem
értik, de a legtermészetesebb
módon a nádtetős ház tetejét rakétakilövőnek
használva
űrhajóst játszanak.
Erzsi néni és a fiatal pár fölfogása
a leginkább a halállal, az emberi élet legdurvább.
legbrutálisabb.
könyörtelenül
szükségszerű
tényével kapcsolatban
különbözik.
Erzsi néni méltósáqteljesen,
egy ősi rítus lelki tapasztalatával
megerősítve
készül a halálra. összekulcsolt
kézzel kiül az udvar közepére.
s várja. mint valami vendéget.
még ha be nem vallott' szorongással is. Bensőjében
azonban nyugodt. érzi. hogy
az egész egy minden
addiginál
mélyebb.
tisz-

KÓSa Ferenc:

Hoszahadás,

1974, Szabó Imre,

Haum ann Péter és Maria

tább egyesülés
lesz a természettel.
Mikor viszszanéz a lovaskocsiból.
nem egyszerűen
a háztól, az udvartól
búcsúzik,
ahová élete kötötte,
hanem hiszi, hogy ez a pillantás
most már
örökkévalósággá
válik.
S ahogya
párnákon
fekve a kocsi ból feltekint,
a kupolává
boruló
fák, melyek mögött a türkizkék
ég, a végtelenség van, az új otthont jelenti neki.
Ezzel szemben Juli és Anti számára
a halál
állandó,
szorongató
jelenvalóság,
a semmivé
válás fenyegetése.
Életük, amit élnek, nem az
övék, hanem mintha meg akarnák
vele váltani
igazi életüket, mely azonban egyre valószínűtlenebbé válik. Az egyhangú,
megfeszitett
munka,
melyet eredetileg
eszköznek
gondoltak
boldogulásukhoz,
jobb életükhöz,
rabj ává teszi öket,
s ök válnak értelmetlen
eszközévé.
Mindez képi szimbólumok ban is kifejeződik:
igaz, a falu elhagyott
házai {ahogya
film egy
totálképe
mutatja)
olyan benyomást
keltenek,
mintha üres koporsók
lennének,
mégis valami
rend, béke, az emberi együttélés,
összetartozás
bensőségének
emléke árad belölük. Ugyanígy
a
szelíd hullámú
szántóföldről
valami
emléktemetőre asszociál az ember, melynek
bársonyos
rögei gyengéden
takarják
a múltat.
s amelyen
egymástól
távol két fa mered az ég felé, akár
a faluban maradt két fiatal szimbólumaként.
A két üvegház,
melyeket
Anti boldogulásuk

Markovicova

érdekében
épített, viszont olyan, mint két üvegkoporsó, amely már élve eltemeti tulajdonosait.
elszigeteli
őket az élettől, hogya
vágyba sorvadjanak
bele.
A kijutás,
a szabadulás
az
"üvegházi"
életformából
lehetetlen.
Juli a szó szoros értelmében
szétmorzsolódik
ebben a viszonyban,
amit csak megerősít
öngyilkos lezuhanása
a szakadékba
a film végén.
Az enyészet,
amelynek
folyamata
már a megelőző, málló
falakat,
repedezett
vakolatokat
mutató
képsorokban
is "feltérképeződött",
a
Juli után hulló rögök kaotikus
robajában.
s a
kifehéredő
képben mintegy beteljesül.
Az utolsó felvételek,
a gomolygó
fehér köd, a tépett
áq-. bokormotívumok
mintha Kokas Ignác képeinek Ginza-pusztáját
idéznék.
Ezekben
a záróképekben
kifejeződik
az a
misztikum
utáni sóvárgás,
Isten-vágy,
kielégíthetetlen,
semmi szülte vallási szükséglet,
mely
Juliban
gyökértelen
élete, fojtó lelki magánya
során egyre erősebb lett, mint utolsó, mind vékonyuló létélmény.
Ez a létélmény
szorosan tapad ahhoz a sorshoz.
kűlső létmeghatározottsáqhoz. mely úgy hasított,
vágott a két fiatal
közé mint a fejsze az élő fába. Azt is mondhatnánk, a zárókép
fehére, melyből a két ember
eltűnik, ennek az immár ember nélhiúi (micsoda brutális anakronizmus
l) sorsnak a megtestesitőjévé
válik.
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Ahogy Gaál István filmjében az egyem sors
a szociológiai tényekre tapad, úgy válik individuális, mondhatni "egzisztencialista"
értelemben személyes konfIiktussá a nagy történelmi
összefüggésekhez való viszony Kósa Ferenc két
filmjében, az Itéletben (1970) és a Hószakadásban (1974). melyek a korábban jelzett másik
"pólus", az új szempontokat fölvet ő történelemértelmezés megnyilatkozásai.
Az Itélet ben, mely 1514 Magyarországába
vezet vissza, Dózsa bizonyos értelemben "egyénileg" vívja meg a parasztháborút.
(Itt természetesen egy művész i szabadsággal kezelt Dózsa-figuráról van szó, melyen a történelmi "hitelességet" felesleges volna számon kérni.)
Kósa Ferenc Dózsaja már-már az egzisztencialista hősök létbevetettsége értelmében kerül
választás elé, hogy egy ügy mártírjaként haljon
meg, még sok tízezer jobbágy halálát is okozva,
vagy pedig továbbélve kompromisszumot
kössön az urakkal egy a hazát fenyegető nagyobb
ellenség, a török visszaverésére. Az utóbbi ajánlatot éppen az úri Magyarország részéről kapja. Ha kicsit képlet szerű is a sz ituáció. mégis
a belső viszonyok olyan bo nyol ultságára utal.
mely a sematikusan értelmezett Dózsa-problematika új szempontok ka I való gazdagítását teszi lehetövé. Gondolok itt a szinte címkeszerűen alkalmazott, többek között Dózsa nevével
szinonim népi forradalmiság
és avelejéig
romlott, reakciós "úri Magyarország" leegyszerűsítő
szembehelyezésére.
Bizonyos mértékig
Kósa Ferenc Dózsa-felfogása
rezonál Kondor
Béla ugyanakkor
született Dózsa-sorozatára,
melyben a prófétai hevülettel átélt, de valóságos
közeget, támaszt nélkülöző "transzcendálódó"
forradalmiság kérdése áll a középpontban,
A Hászakadás
című Kósa-film a közernber. a
közlegény szemével látott és átélt háborút analizálja. ugyanakkor szinte minden korra érvényes képletszerűséggel.
Az emberi világban
minden eltorzul, ellentétbe fordul. a közlegényben "hányinger van befelé, a lelkesedés imitálása kifelé", ahogy az őt kihallgató s egyben
vele beszélgető tiszt a szemébe mondja, ugyanakkor az ölésre is képes lesz, megöli társát a
hadgyakorlaton az elsőségért.
hogy mint győztes egy kis szabadságot kapjon, s ne kelljen a
frontra mennie. Egyre inkább úgy érzi, hogy
az emberi méltóságot módszeresen süllyesztő,
ellenőrizhetetlenné
vált konfliktusok hálójába
kerül, melyből minél kétségbeesettebben
próbái szabadulni, annál jobban belekuszálódik.
Végül már minden szál elszakad a számára,
amely a külvilághoz kötné. minden érték, ér34

zés megrendül, elbizonytalanodik benne, s valóságos, értelmes cselekvésre képtelenül, a film
végén tehetetlenül lövöldöz a gyűjtőbarakk felé, melyben a legkülönfélébb "gyanús" emberekkel együtt fogva tartották. Mintha mindent
meg akarna semmisíteni ami körülveszi, vagy
legalábbis
a fegyverkattogás
fülsértő,
fájó
"csöndjében" akarná az összes kívülről jövő
impulzust feledni, kizárni magából.
. Az eltorzult emberi világgal szemben a filmben a természet végig, szinte valószínűtlenül.
mondhatnánk
ironikusan
szép . egekig
érő,
büszke ormú hegyek, sötétzöld tűzzel égő karcsú fenyvesek, selymes réte k. végül a megindult hőszakadás. mely beborít mindent s a halál
szépségét hozza.
Ahogya Hószakadásban a közember éli át a
háborút, úgy Fábri Zoltán Az ötödik pecsét CÍmű filmjében (1976) kisemberek kényszerülnek
döntésre a fasiszta rémuralom világában. A
képsorok közé bevágott Bosch-festményrészletek mintha csak ennek a démoni hatalomnak a
képtelenségét, józan emberi ésszel rémálomnak
tűnő szörnyűségeit előlegeznék-ilIusztrálnák.
A film megrázó módon fejezi ki, hogy a legnagyobb veszélyt a lelkek manipulálása.
az
emberi
lélek
önmegvetéstől
megkeseredett
masszává változtatása jelenti. A filmben szereplő kisembereket elhurcolják az alagsori kocsmából.
melyben napról napra összejöttek, s
melynek 'félhomályában
biztonságban
érezték
magukat. Ezután brutálisan megverik, kínozzák
őket, aljas sértéseket vágnak hozzájuk, majd
arra akarják kényszeríteni őket, hogy életük
megmentése érdekében vágjanak pofon egy kikötött, véresre vert halálraítéltet,
úgymond
.Jiazaérulót'
. Erre csak egyikük képes, mert
tudja, hogy szükség van rá, otthon elhagyott
gyerekeket bújtat. De tette után csak támolyog
az utcán, a traumától mintha eszét vesztette
volna. Teljesen egyedül van az úton, csak a légitámadástól felrobbanó házak veszik körül.
mintha minden el akarna tűnni ebben a világégésben, mintha énjének darabkái repülnének
a levegőbe, céltalanul lebegve a kiüresedett
kozmoszban.
Itt említhetjük meg; a tárgyalt időszak egyik
jellegzetes filmbefejezése a magára maradt individuum ábrázolása
(főleg premier plánnal.
az arcára koncentrálva)
illetve az üresség, a
képből monoton fehérségbe vagy komor sötétségbe átmenő-áttűnő látvány.
A Szindbád záróképein Szindbád arcát. majd
kezét láthatjuk. A Holt vidékben Juli zuhanó
alakja, felfelé tartott keze az utolsó ember-
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a zuhanó rögök és a kifehéreelénk. A Hószakadásban a magányos, lövöldöző katona, a fehér hóesés, aztán
kontrasztként
szurokfekete
felület
az utolsó
képélményünk.
Az ötödik pecsét szintén egy
magányosan
támolygó
emberalakkal
zárul.
Mind-rnind
egy-egy
variáció
az egyedüImaradásra mint egy önállóan
végigvívott
harc végeredményére,
amely sok esetben nem feltétlenül tragikus, hanem bizonyos pátosza is van.
Az egyedül maradásnak
hasonló problémája
fejeződik
ki Jancsó Miklós Magyar rapszódia
és Allegro barbaro (1978) című filmjeiben
is.
Az időszak kapcsán
már fel tárt összefüggések
olyan átfogó fölvetését
találhat juk ezekben
a
filmekben,
hogy érdemes
velük részletesen
is
foglalkoznunk.
A Magyar rapszódia és az Allegro barbaro
bizonyos
értelemben
"nevelési"
film, melyben
egy nemzet és ennek leglényegibb
belső konfliktusait
átélő, magába
sűrítő individuum
formálódását,
szerves
fejlődését
láthatjuk.
Ez a
fejlődés, me ly szoros összefüggésben
van a külvilág változásával,
minden
folyamatossága
ellenére két fő lépésben zajlik le, ahogy azt a kél
rész (Magyar rapszódia és Allegro barbaro) kifejezi. A főhős, Zsadányi
alakja
"általános"
szubjektum,
aki gyűjtőlencseként
hevít fel magán keresztül
történelemszülte
szenvedélyeket,

motívum",

majd

rapszódia,

dő kép tárulnak

küzd végig ellentétes törekvéseket,
mint rnondjuk a német irodalomban
Faust. Az ilyenfajta
figura úgy függ össze az esetleg modellül szolgáló konkrét
történelmi
személlyel,
megtörtént
eseményekkel
- gondoljunk
itt a Zsadányi
figurájához
inspirációt
jelentő
Bajcsy-Zsilinszky
alakjára
=, ahogy
egy erősen absztrahált
festmény az alapjául
szolgáló valóságos
látványnyal. Vagyis lényegi megértéséhez
nem jutunk
közelebb, ha a közvetlen
megfelelést
kérjük tőle számon. A tények nyugtázásának,
a közvetlen szernléletből
fakadó ítéleteknek
a kényelmét föladva az alkotóval
együtt nekünk is végig kell járnunk
a magunk
szubjektív
módján
a megismerés,
a lényegfeltárás
nehéz
útját,
hogy a valósághoz
visszajussunk.
vagy legalábbis közelebb
kerüljünk
ehhez a lehetőséghez.
Ami mármost
Zsadányi
figuráját
izgalmassá
teszi, hogy amennyire
általános, egy sajátos történelmi
fejlődés
lényegi
konfliktusait
sűríti,
annyira önálló, individuális is, önmagáért
való,
az említett
fejlődés hagyományos
keretei közt
integrálhatatlan.
Ez a fejlődés
szűlte, s mégis
ezt mállásztja.
mint szél a talaj rögeit. De miféle fejlődésről,
változó
történelmi
formáról
van itt szó?
A Magyar rapszódia
nyitójelenetében
egy
partikuláris-patriarchális
nemzettudatra
épült,
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hierarchikus, belülről sok vonatkozásban szinte
kasztszerűen tagolt társadalmi struktúra bontakozik ki előttünk, fülledten provinciális nemesi
szólarnokkal, atmoszférával, melyek már a nemesség egy része számára is hitelüket vesztették, elviselhetetlenné váltak. Mégis, mintha
egy statikus, változtathatatlan világ díszleteit
látnánk.
A szürkületbe színpadias tűzijáték lobbant
színt, hozzá a hang: "Ezer éve, hogy a magyar
itt hazát szerzett ... " - s folytatódik a szöveg
még patetikusabb stílusban. Gerendákból rótt,
magas tetőben csúcsosodó, nagy, nyitott faalkormányt
látunk széles zöld mezőn, a távolban
körben hegyek, mintha csak a Kárpát-medence
.xliszlete" lenne. Magyar tisztek eskütétele.
úri
hölgyek ragyogó ruhában, díszes kalapokkal.
ének harsog: "Jaj de magas, jaj de magas ez a
vendégfogadó", mintha csak a hazára vonatkozna , nemzetiszín zászló lobog, sapkák röpülnek az égbe.
Mindez azonban csak a felszín, a máz, mely
a repedéseket elrejti. S nemcsak a társadalomban vannak meg ezek a repedések, mint arról
az erdő mélyén, a behatoló nap aranyló suga36
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rainál tartott szocialista gyűlés tanúskodik, melyen Baksa András szónokol, hanem a lélek
mélyén is,' amint azt a Zsadányi fiúk szüleit ábrázoló jelenet kifejezi. Az anya és az apa tehetetlenül áll a kúria fehér fala előtt, miközben
erős vízsugár veri őket. a falusiak locsolkednak, "tréfából" , de szimbolikus is ez a vízsugár, mely egyben lemossa, eltünteti előtörő
könnyeiket. Mintha egy világ omlott volna rájuk, teljes súlyával. A bőgő monoton üteme
mintha csak egy ítéletet isméteine konokul.
Egy önmagát túlélt világra, társadalmi struktúrára vonatkozik ez. az ítélet. s tökéletesen kifejeződik abban a jelenetben, melyben az arisztokraták, a "kiválóak", ahogy magukról mondják, szürke homályú barlangfélében a tréletlent
hívják "párbajra". Abszolút, határtalan szabadságukat azzal "bizonyítják",
hogy hézagosan
töltött tárú forgópisztolyokat emelnek a halántékukhoz. s meghúzzák a ravaszt.
Zsadányi István életben marad, a kedvese
meghal. Mintha csak visszahullna az ítélet Zsadányi ra , melyet úri dühből Baksa Andrásen. a
szocialista vezéren gyakorolt, mikor lelőtte,
meg amikor feltétlen hatalma bizonyítására

egyik legjobb katonájával lelővette maganeveIte lovát. Mondhatnánk,
ez a két lövés visszhangzik végig aztán az egész filmen.
Zsadányi kedvesének temetése egy egész világ méltóságteljes búcsúztatása. Két ellentétes
elem, tűz és víz csap össze, a meggyújtott
ravatal lobogó fáklyaként úszik a vízen. Mintha
a kezdőkép színpadias tűzijátékfényei
ebbe a
lassan hamvadó fáklyába húzódtak volna, hogy
energiájuk még egyszer, utoljára méltóságteljes lobogás ba sűrűsödjön.
A parton valóságos
fáklyákat visznek, mintegy az égő koporsó
megsokszorozódásaként.
A bíbor nap, mely
szinte állandó háttere a filmnek, a naplemente
és napfelkelte
kétértelműségével
valamiféle
metafizikai egységbe vonja a képet, a lobogó,
mondhatnánk az individuumokat jelképező fáklyák kozmikus lényegeként.
Zsadányi
a fehérterroros
különítmények
egyik leghírhedtebb parancsnoka lesz. A társadalmi alapjaiban megrendült. objektív mozgásformáját vesztett arisztokratikus
szabadságeszmény féktelen, formátlan, szubjektív tombolássá válik benne, utoljára lobogva fel. mint a
kedves koporsója a vizen.
Zsadányi tomboló szabadsága azonban társadalmi gátakba ütközik, abszclútsáqa abszurditásba csap át. Abszurditása abban van, hogy
végső soron csak a társadalom,
a politikai
struktúra
intermundiumaiban
létezik,
igaz,
hogy ezek az intermundiumok
a film során
mintha egyre nagyobb teret töltenének ki. Zsadányi elve, hogy nem akar "bábu lenni"; csak
olyan cselekvésre hajlandó, mely belső, teremté impulzusából fakad s nem külső kényszerbő!.
Ehhez két forrásból. mondhatni két pólusból kapja az erőt. Az egyik póluson a német filozófus van, aki a szellem legnagyobb elvontságát gyakorlati
hatóerőve
koncentrál va, az
európai eszmeiség fejlődésének
magaslatáról
kiséri figyelemmel István útját, s nyilvánítja
ki: "változni és változtatni fogsz". A másik pólus, legalább olyan kristályosan tiszta elvekből.
élményekből
koncentrálódik:
a közösségiség
ősélrnényéből. a néppel való találkozásból fakad.
Ebből a kettősségból a kulturális megújulás
olyan lehetősége teremtődik, mellyel Zsadányi
alakja egy addig partikuláris (vagy annak tűnő) fejlődés vívódó hőséből egy új egyetemesség-problematika
középponti figurájává
lesz.
Gondoljunk itt Bartékra. a film ihletése szempontjából nem is jogosulatlanuL akit ugyanez a
kettősség, az európai zenei kultúra klasszikus

hagyománya és a népzene inspirált. Csakhogy
ezt a kettősséget nem lehet semmiféle sablonba
kényszeríteni, a két erő adekvát belső kapcsolatát újból és újból az. individuumnak kell kiküzdeni, mint azt Zsadányi sorsa is kifejezi.
A fent jelzett két pólus, erőforrás inspiráló
hatása a Magyar rapszódiában képileg is megfogalmazódik.
Gondoljunk arra, mikor István a harctéren
egyedül van a földön, s kínjában úgy túr mint
katonáj ának lova, melyet szeszélyből lelövetett.
tudatának legmélyén pedig a német filozófus
beszél hozzá, s a kanti kategorikus imperativus
határozottságával
irja
legbensőbb
énjébe:
..Nincs jóvátehetetlen". Ez azután a későbbiekben nemcsak István személyes sorsára vonatkozik, nemcsak a Baksa András fiával a parasztudvaron immár egyenlő feltételek mellett vívott
küzdelmére.
mely után Zsadányi feje tagadóan
ing, s a lassított felvételen, a süvítő szélben lassan hátat fordít, mintegy a múltnak is, hanem
arra is vonatkozik, amit tömören a politikai
kultúráért vívott harcnak nevezhetnénk, s amit
István tényleges vagy látszólagos kudarcai ellenére kitartóan folytat. Ebben a folyamatban
kap mozgásformát korábbi tomboló szabadsága, hogy egyénisége, tudata - konkrét környezetének partikularitását
mintegy kiküszöbölve
vagy inkább zárójelbe téve - közvetlenül vonatkozzon egy adekvát, európai gyökerű nembeliség-eszményre.
A másik motiváció.
a néppel való kapcsolat
a Magyar rapszódia végén ölt képi formát. Ismét a nyitott, magas tetejű faalkotmányt látjuk, mely alatt határozott léptekkel. énekszóval
tömeg vonul előre. Mennyire más értelmet kap
az ő énekük ben az "ezer év" említése; mely a
film elején üres, tartalmatlan dicsekvésnek hatott a nemes szájából.
most pedig mintha az eltelt ezredév felgyülemlett
energiájára
utalna.
Az embertömb elszántan tör előre, s maga előtt
tolja Istvánt ...
Az Allegro barbaro egyik központi jelenete,
mikor Zsadányi megesküszik népi származású
keresztlányával.
Nem egyszerűen két ember,
férfi és nő, hanem két világ egybekelése ez. De
hogy micsoda feszültség, fel-fel támadó disszonancia van a két világ között. azt kifejezik a
különös ember"tákolmányok"
(egymásba kapaszkodó, egymás feje tetején álló, így vonuló,
rnenetelő emberek). melyek Bosch vagy Kondor
Béla látomásaira emlékeztetnek.
A két viIág- és értékrend egyesülése a szerelemben megy végbe, amit Zsadányi mátkájának mondhatnánk rituális levetkőztetése fejez
37
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ki. A lány testi, természeti valójában mutatkozik meg az eredetileg más társadalmi "kaszt ba"
tartozó Zsadányi előtt.
Itt említhetjük meg a női test változó szirnbolikus filmbeli funkcióját. A Magyar rapszódia elején a duhajkcdó-mulatozó
vidéki úri
társaságban a meztelen nő, akit először egy kocsi tetején vittek mint valami győzelmi jelképet. majd közöttük táncolt, mintegy az emberi
lényegen való abszolút hatalom jelképe volt, a
testi valójában elidegenített,
tulajdonba
vett,
kiszolgáltatott emberi lénye gé. A vidéki kúria
fehér, görögös oszlopsorában támaszkodó meztelen nőalak az emberi test szépségének diadalát testesítette meg, miközben a német filozófus Goethét idézve lassan átvonult előtte. Végül Zsadányi keresztlányának
s egyben arájának meztelensége az emberi lényeg szabadságát, felszabadításának
vágyát fejezi ki. Azt az
elvont vágyat, mely a Faust második részében
így nyilvánul meg: "Ha láthatnám a síkon át
e nyüz sqést, szabad nép szabad honát, a pilla-
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nathoz esdve szólnék: I Oly szép vagy, ó ne
szállj tovább!"
Ennek a szabadságnak a lényegére, lehetőségeire kérdez rá az Allegro barbaro záróképe.
melyen kolompoló nyájat láthatunk komor égbolt előtt. Nemcsak a tétova, irányításra váró,
befolyásolható tömeget jelképezheti ez a nyáj,
hanem annak a hierarchikus politikai struktúrának a szétz ilálódását.
individuumokra.
egyedekre hullását is, me ly elle~ Zsadányi István
harcolt egy magasabb politikai kultúra nevében. A kép előterében a forradalmat mintegy
tárgyilag jelképező piros autó áll. benne Zsadányi a szerelrnével,
Ismét megszólal Bartók
Allegro barbarója, melyet csak a film elején
hallottunk, mikor a főhős robogott az autóval.
István kiszáll - a kép kivilágosodik, elfehéredik =, szemben áll velünk, egyedül, de határozottan, zakója előtt a szélben lobogó nyakkendővel. nem szubjektivitásába
süpped ve, elbizonytalanodva mint az első rész végén.
Tagai Imre
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Hagyományos és .norrnaszegö" filmek"
A műalkotás
lételeme,
hogy befogadókra
találjon, hogy eljusson
feltételezett
közönségéhez.
A filmművészet
alkotásai
ebből a szempontból
különösen
sajátos
helyzetben
vannak,
hiszen
igen széles, de rendkívül
különböző
értékítéletekkel bíró közönségbázisra
számíthatnak.
Annak, hogy alkotás és befogadó viszonya miként
alakul, rendkívül
sok összetevője van, az esztétikailag megformált
mű minőségétől
kezdve a befogadástípusok
különbözö
meghatározottságain
keresztül
azon
kulturális
közeg
arculatáig,
melyben a műalkotás
és a közönség találkozása
végbemegy.
A mai magyar film és a közönség
viszenyában az utóbbi esztendőkben
- a hetvenes évek
mélypontja
után - ismét kialakulóban
van egy
pozitívabb
szakasz;
megnőtt
az érdeklődés
a
hazai alkotások
iránt. melyek közül nem egy
komoly sikert aratott. Ugyanakkor
áz is megfigyelhető, hogy számos film, illetve stílustörekvés valódi esztétikai
értékei vagy ellentmondásosságában
is megnyilvánuló
érdemei
ellenére
sem váltott ki elismerést,
sőt, némelyikük
egyértelműen
meg is bukott. Úgy tűnik, továbbra
sem épülnek be a befogadói
tudatba azok a művek és irányzatok,
melyek sajátos tartalmaikat
az általánosan
elfogadott
filmköznyelv
formaipoetikai
megújitása
révén kívánják
kifejezni.
Példát említve az utóbbi időkből:
különösebb
meglepetést
nem okozott.
hogy Jancsó Miklós
legutóbbi,
magas
színvonalú.
s a rendezői
oeuvre-ben
új színt jelentő
filmje, A zsarnok
szíve ... nem aratott osztatlan sikert. Annál inkább meghökkentő
és elgondolkodtató
viszont a
televíziós Jancsó-sorozat
vetítésének
visszhangja. Az életmű reprezentatív
bemutatása
nagyrészt elutasításra
talált, s bár nyilvánvaló,
hogy
különösen
a televízió
esetében
az ilyesfajta
"köz" -vélernény-nyilvánítást
sok okból fenntartással kell kezelni, az elutasítás
mégis jelzi. azt,
hogya jancsói világlátás
és formanyelv
két évtized alatt sem vált magától értetődővé.
Azonban nem egyedül Jancsó Miklós próbálkozik
sajátos kifejezési
világ kialakításával,
legfeljebb
az ő munkái váltják ki a legellentétesebb
véleményeket.
Ma már számos rendező van, aki a
hagyományos
filmköznyelvtől
eltérő.
egyéni
formanyelv
létrehozásával
kísérletezik,
s egye-

-- ----- - - ------* Az itt megje1enő cikk egy nagyobb tanulmány
egyik

részlete.

hogy az utóbbi idők meghatározó jelensége a filmművészetben
éppen egy
esztétikai értékpluralizmus
kialakulása.

ne sen úgy tűnik,

Itt természetesen
egymástól
is jól megkülönböztethető
törekvésekről
van szó (mondjuk.
Jeles Andrástól.
Lányi Andrástól
kezdve Szörény
Rezsőn át Bódy Gáborig
vagy Tóth Jánosig),
amelyekben
azonban
fellelhető
az a kőzös vonás, hogy többnyire
elválnak
a hagyományosnak tekinthető filmes ábrázolási
módtól. Mindez
természetesen
nem valamely
magánérdek ű különcködésből
fakad,
hanem
abból a tényből,
hogy az objektív valóság által kínált új tartalmak új kifejezési
formákat
követelnek
meg; az
persze megint
a jelenség
másik oldala,
hogy
ezek a törekvések
ellenállásra
találhatnak
a
befogadás
során.
Lukács György írja a következőket
Az esztétikum sajátossága círnű művében: "Éppen mert
az igazi művészet
nem egyszerűen
és közvetlenül fejezi ki az új jelenségeket,
hanem új kifejezési eszközöket
talál fel, hogy művészileg
érzékletessé tegye őket, nagyon könnyen adódhatnak olyan esetek, ahol az ellenállás
a művészet
így létrejövő új "nyelvére •• Összpontosul.
Hosszú
idők folyamán ugyanis - és itt az alkotói modorossáq receptív
megfelelőjével
van dolgunk
a valóság bizonyos visszatükrözési
formái olyannyira
szokássá
merevedhetnek,
egészen
sz ilárdan rögzitett feltételes
reflexekké
válhatnak,
hogy ezek a befogadók
ösztönösen
és hevesen
tiltakoznak
a forma-nyelvben
megmutatkozó
minden más felfogás ellen." (Az esztétikum sajátossága. Budapest, 1975. Il. k. 113. I.J
Márpedig
a Lukács György által említett feltételes reflexek
éppen a filmművészettel
kapcsolatban
működhetnek
legerőteljesebben,
aminek oka az lehet, hogy a film általánosan
elfogadott formai konvenciórendszere
talán a legellenállóbb
az újításokkal
szemben.
A befogadók
tökéletesen
elsajátították,
az alkotók pedig magától értetődően
használják
azt
a konvenciórendszert
(kódot), mely az ábrázolt
tárgyiasságok
- a külső megjelenítés
mimetikus
közvetlensége
s a2f ok-okozati
összefüggéseken
alapuló
cselekmény
- révén transzponálja
a
megelevenitendő
valóságanyagot
a film egynemű
közegébe.
Tulajdonképpen
logikusnak
mondható,
hogy éppen ez a filmtípus vált uralkodóvá,
hiszen legközvetlenebb
módon képviseli a filmnek azt a sajátossáqát,
hogy minden
más művészeti
ágnál
életközelibben.
érzéki
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Hllszúrik

loltún:

Elégia, 1965.

gazdagságában
képes visszatükrözni
a valóságot, s ezzel csökkenti
jel és jelentés "távolságát". Ugyanakkor
már a filmmüvészet
korai
szakaszában
készültek
bonyolultabb
szervezettség ü művek (gondoljunk
a huszas évek szovjet
filmmüvészetére
vagy az avantgarde-ra).
melyek ekkor még a film nyelvének
természetes
differenciálódása
irányába
mutattak.
A későbbiekben azonban a .Jcözvetlcn"
mimézisen
alapuló filmtipus
- amelyen
belül természetesen
sok esztétikailag
kiemelkedő
mű szűletett - olyannyira átvette a vezető szerepct. hogya
hatvanas évek legelején
kibontakozó
uj törekvések
már egyértelműen
a normától
való eltérést,
a
diszkontinuitást
jelentették
- függetlenül
attól.
hogyelfogadták
vagyelutasították
ezeket
+.
sőt, a "müvészfilm"
ellentmondásos
fogalma is
igazán velük kapcsolatban
honosodott
meg a
köztudatban.
Ez a helyzet - természetesen
a maga bonyolultságában,
belső kölcsönhatásainak
változékonyságával
- tulajdonképpen
napjainkig
érvényben van, s a mai magyar film uj törekvéseinek is ilyen meghatározottságok
között kell
utat törni ük.
A konveneién
alapuló
komplex jelrendszernek
názza ki, hogy kódja
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filmtípus
a filmnek mint
azt a sajátosságát
akikonikus
jellegű.
(Ezt az

eddig
konvencionálisnak
nevezett
filmtípust
azért nem célszerű
közelebbi
módon
például
egységesen
realistaként.
epikusként
stb. meghatározni, mert az alapvető szerkezeti
elven belül
éppen
a jelek használati
módjának
eltérései
miatt ezek a kategóriák
inkább a megkülönböztetést szolgálják.)
Ebben a filmtípusban
a filmkép vizuális
valósága
a megjelenítés
síkján
többnyire
jelentős
hasonlatosságot
tart fenn a
tőle függetlenül
létező valóság tárgyiasságával.
viszonyrendszerével.
aminek alapja többek kőzött az, hogy az egynemű
közegébe
jelként beemelt elemeket
magából
a valóságból
meriti,
illetve az önnön benső törvényszerűségei
szerint
alkotott
jelek ikonikus
viszonyban
vannak
a
kűlső realitással.
(Ez természetesen
az ábrázolásmód bizonyos elemeinek pusztán leíró számbavétele.
s így nem jelenti azt. hogy ez a filmtipus csak mechanikusan
rögziti a valóság képét. hiszen az esztétikai
közlés érvénye mindig
annak a függvénye,
hogy egy adott rnű összefüggésrendszerében
helyes volt-e a jelek kiválasztása, elrendezése
stb.)
Ebben az ábrázolási
módban a jelek rendszere által érzékileg
felidézett
képmás
- elsősorban formális értelemben
- közelit a mindennapi
élet szerkezetéhez. viszonyaihoz.
Ezekben a filmekben a komponálási
elv általában
egy cselekménysor
elbeszélésére,
egy ok-okozati
össze-

Jancsó Miklós:

Szegénylegény

ek, 1965.

függése ken alapuló, többnyire lineárisan megszerkesztett történés bemutatására épül. Az esemény hely- és időkoordinátái
követhetőek. a
különböző
jellemek viszonyai, a tipusok hierarchiája s a történetben játszott szerepük világosan felismerhető. Mindez azt jelenti, hogy magában a mű objektív struktúrájában adódik sok
olyan szilárd pont, amely irányítja az 'értelmezést, és szinte "közvetlenül" adja át a mű szándékolt üzenet ét. Természetesen a befogadónak
ez esetben is el kell végeznie a különböző
dekódolási műveleteket, de a mű "kötött" helyei
miatt nagyobb az esélye, hogya transzfigurációk során közel kerüljön az alkotás jelentéskomplexumához. Persze így is adódhatnak olyan
esetek, hogya befogadó az autentikus közelítés
hiánya miatt elvéti a rnű üzenet ét : elég csak
arra gondolni, hogy például Makk Károly Egymásra nézve cirnű filmjét sokan utasitották el
pusztán a téma iránt érzett idegenség okán.
Márpedig a valóság egy jelenségéről alkotott
ítélet közvetítés nélküli átvitele a művészi alakítás törvényei szerint megformált rnűre - éppen a film esztétikai szervezettségét
téveszti
szem elől.
A szóban forgó film típus természetesen korántsem egységes, hiszen a különböző
jelek kiválasztása, elrendezése, alkalmazási módja szerint egymástól eltérő műfajokra, stílusirányza-

tokra oszlik. Ha például. Makk Károly már említett filmjét összevetjük, mondjuk. egy dokumentarista
művel, akkor kiderül, hogy bár
mindkettőben az ikonikus jeltípus uralkodik, a
dokumentarista filmben a jelentő és a jelentett
"távolsága" kisebb, s így jelentése a denotációhoz áll közelebb. Ez természetesen formális kűlönbségtétel, amely az esztétikai minőségek tekintetében nem dönthet. Márpedig itt éppen az
a paradox helyzet áll elő, hogy az eddig vázolt
általános forma alapján az esztétikum tárgykörén kívül eső, illetve az oda tartozó s ez utóbbin belül is széles skálán mozgó képződmények
egyértelműen nem különíthetők el. Ez nyilvánvalóan az értékelméleti vizsgálat feladata, melynek ki kell mutatnia, hogy az adott műnek sikerült-e a valóság lényegi tartalmait esztétikailag érzékletes formában kifejeznie. Elsősorban
ezen az alapon állapítható meg akár az azonos
műfaji törvényszerűségek szerint készült filmek
közötti valóságosan létező esztétikai különbség.
Szándékosan szélsőséges példával élve, az utóbbi idők termésében a krimi műfaján belül is elválasztható egymástól az esztétikai értéket nem
tartalmazó film (Koja& Budapesten),
az esztétikum szférájába
tartozó, de gyenge szin vonalú
mű (Nyom nélhűl) és a - minden ellentmondásosságával együtt is - jónak mondható alkotás
(Dögheselyü)

..
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Antonioni: A haland,
riele Ferzetti

1959,

Monica Vitti és Gab-

A haqvornányos
filmtipus eddig tárgyalt sajátosságai természetesen
csak a jelenség legelvontabb oldalait érintik, de ez a megközelítés
anynyiban mégis szükségszerű,
amennyiben
mű és
befogadás viszonyában
ténylegesen
érvényre jut
az értelmezésnek
az a változata, mely a hagyományos és a "normaszegő"
filmek megítélésében
a jelenség valóságos bonyolultságát
pusztán annak formális
vonatkozásaira
csökkenti.
Ebben
az esetben
a művek objektív.
de Ieqáltalánosabb, s ekként önmagukban
nem esztétikai
meqhatározottságai
a befogadás
során a különböző
alkotások
művészi-értékspecifikus
k űlőnbsóqeiként tételeződnek.
Ez az oka annak is - amiként a Lukács György től idézett sorok is utalnak erre -, hogya meggyökeresedett
befogadói
reflexek a szubjektív
elsajátítás
során az adott
mü szubsztanciális
egységéből
kivonják
és magánvalóként
kezelik az általános
formát, melyre
aztán az ítéletet vonatkoztatják.
A kérdéskört
tovább bonyolítja,
hogya vizuális kommunikációnak
ebben a fajtájában
- mind
az objektivációk,
mind a sz ubje ktív kódok "terrnelését"
illetően - egyértelműen
számolni kell
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a televízió hatásával.
"Számos dolog nem funkcicnál
a TV megszületése
óta. Nemcsak a filmeket, hanem a nemzeti magazinokat
is súlyos
találat érte az új média által. Még a képregé-nyek népszerűsége
is hanyatlott.
Mielőtt
TV
lett volna, sokat törődtek
azzal, hogy Jancsika
miért nem tud olvasni. Amióta TV van, Jancsika
elsajátított
egy egészen új percepciós
készletet.
Jancsika már egyáltalán
nem olyan, mint volt"
- írta Marshall
McLuhan majd két évtizeddel
ezelőtt.
(Understanding Media. London, 1974
333. l.) McLuhan
szerint a TV - s nem is csak
a sugárzott
tartalmak
hanem maga a média radikálisan
megváltoztatta
az egyén valósághoz
való viszonyát,
viselkedésmintáit,
szokásrendszerét. interakcióit.
sőt szinte antropológiai
"állandóit"
is átalakította.
Függetlenül
attól. hogy
jogosnak
vagy túlzónak
tartjuk
McLuhan
következtetéseit,
annyi bizonyos, hogyatelevizió
elterjedése
és mind nagyobb befolyása
hatással
van mű és befogadó esztétikai
viszonyának
változá saira. az értékpreferenciák
alakulására.
Kivételek természetesen
akadnak,
de a sajátosan
televíziós filmek, sorozatok
döntő többségükben
a hagyományos
filmtipus
sémái szerint építkeznek, s a TV-ben bemutatott
moz ifilmek nagy
része is az ilyen szervezettségű
kollekcióból
kerül ki. (Ez a megállapítás
természetesen
nem azt
a nyilvánvaló
tényt kívánja vitatni, hogy a TV
műsorpolitikája
differenciált,
és másfajta
filmek is helyet kapnak a képernyőn.)
Semmiképpen
sem tekinthető
metafizikus
törvénynek,
de a vizuális kommunikációban
ténylegesen működik
az a sajátos dialektika,
melynek értelmében
a befogadó
az általános
formai
értelemben
hagyományos
struktúrájú
műveket
részesíti
előnyben.
ezek "bővített
újratermelése" pedig megerősíti
és igazolja
a befogadói
szokásrendszert.
.
"Mi még emlékszünk,
amikor a történetek
az
elején
(sőt; az elejükön)
kezdődtek,
a végén
befejezedtek
- és óh. hát a közepük
!" - irja
Esterházy Péter a Termelési regényben. Ironikusan önreflektív
utalás ez egy olyan műben,
mely a maga eszközeivel
éppen a hagyományos
epikai formát bontja fel és szervezi ujjá saját
törvényszerűségei
szerint;
ez az ironikus
megjegyzés maga is a "normaszegő"
struktura
sz erves elemeként
utal arra, hogy a tudatos alakítás
teleológiája
mivel szemben hoz létre ujat, mást.
Az irodalomban
(s a zenében és a képzőművészetekben
is) a formaalakítás
elveinek változásai természetszerűleg
régebbre
nyúlnak viszsza, mint a film esetében.
elfogadtatásuk
azon-

A11drás

Ferenc:

Dögluselyií,

1982, Bács rereuc

és Cserhalmi

ban így sem ellentmondásmentes,
még akkor
sem, ha - kissé sarkítottan
fogalmazva
- ezekben a művészeti
ágakban
a "normaszegésnek"
is megvan már a tradíciója.
történeti
genezise.
A filmben
jelentkező
rendhagyó
törekvések
helyzete azonban
még sajátosabb.
hiszen egyrészt a film mint viszonylag
új kifejezési
forma, művészetfogalmainak
legitimációs
kűzd clmei még korántsem
zárultak
le, másrészt
mint erre már utalt am - ezeknek
a törekvéseknek
azzal is szembe
kell nézniük.
hogy
magának a tükrözesi
módnak ontológiai
adottságait nemegyszer
előírásszerű
esztétikai
törvényként
szegezik
ellenük,
viszont másik oldalról tekintve
a jelenséget
a befogadás
hagyományos
pozicióját
talán a többi művészi
ág alkotásainál
is jobban
megingat ják azok
a filmek, amelyek
nem "az elejükön
kezdődnek",
nem
"a végükön
fejeződnek
be és
hát a közepük"
- nos, a hagyományos
értelemben az sem a régi. Ebből a szempontból
még
ma is zavarba
ejtőnek hathat, hogy A halaudban (Antonioni)
eltűnik egy lány, és sohasem
tudható meg, mi is történt vele; hogy Az öldöl~lő angyalban
(Buüuel)
a szereplök
látszólag

Cyörgy

minden

ok nélkül rostokol nak napokig egy szovagy hogy Alain Resnais filmje, a Tavaly Marieneadben
a hagyományos
megközelítés számúra nem sok támpontot
ad az úgynevezett történet
megfejtéséhez.
Itt termeszetcsen
nem pusztán, sőt nem is elsősorban
formai kérdésekről
van szó, hanem arról, hogy magában
a valóságban
végbement
változások,
s ebből kővetkezően
az alkotók
ehhez való viszonyának
átórtékelödésci
artikulálódnak
a mú
újszerű
formai-tartalmi
eqyséqében.
A filmnyelvi
innov.iciók. szok atlan poctikai alakzatok
mindig a
ki fejezendő
tartalmak
újszerűségével
hozhatók
dialektikus
kapcsolatba,
ezek hatása a befogadás első síkján azonban elsősorban
mégis a hagyományos
filmtipus
formai-strukturális
elveinek meghaladásaként-felbomlásaként
jelentkezik.
Az idézett példák, melyeket Godard-tól
kezdve Bergmanon
át Felliniig még szaporíthatnánk,
nem véletlenül
valók azokból az időkből, amikor a filmes kifejezési
rnód megújításának
elve,
az egymástól
természetesen
eltérő, különös alkotásokban
megvalósulva,
általános
igényként
tételeződött.
Tulajdonképpen
ekkor bontakozott

bában.
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Tóth [ános : Örök mozi, 1982.
ki egy olyan, differenciált
törekvéseket
tömörítő, jellegzetes
áramlat,
mely a filmet mint
médiát nem elsősorban
a tőle független
közegben létrehozott
üzenet rögzítésére
és közlésére
használta
fel, hanem a különböző
elemek sajátosan filmszerű
szintaktikai
elrendezésével,
sőt
filmbeli
"morfémák"
létrehozásával.
magán a

médián

belül alkotta meg a jelentést.

Ehhez az áramlathoz
kapcsolható
Jancsó Miklós munkássága
is; ő képi kifejezésmódjának
szintén sajátos és egyéni világával
gazdagította
azt az általános
irányzatot,
me ly a film megújítására
törekedett.
Jancsó filmjeiben
a kezdetek után a művész i formaalkotás
elvének egyre
döntöbb
mozzanatává
vált a képi kompozíció
belső logikájának
felszabadítása,
jelentésalkotó
szerepenek
megnövelése.
Jancsó a .Jefilrnezett"
tárgyiasságokat
a filmbeli szintaktikai
elrendezés során többnyire
úgyalakitja.
hogy azok
egymáshoz
s a jelölthöz
való viszony uk ban
szimbolikus
értelmet nyerjenek,
ami a jelentést
a konnotáció
irányába
tolja el. Példának
ernlithető a Szeqenyleqenyel:
helysztrikiképzése.
hiszen a végeláthatatlannak
tűnő puszta, valamint
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a körülhatárolt
és önmagában
is részekre osztott
sánc a történés reális teréül szolqál, de ebben éj
minöségében
- egymásra vonatkozó
konkrét el
lentétek
egységeként
- más szinten is qazdagitja a jelentést.
A megelevenitett
világ jelenségei a jancsói kompozíció s eljárások
révén,
érzéki közvetlenségükön
túl, olyan jelentéstöbbletet nyernek,
amelyek csak a képi megformálás immanenciáján
belül jöhettek létre. Itt nem
a művek szerkezetének
kettös meghatározottságáról van szó, hiszen az alkotások
komplex rétegzettségének
a vizuális-aud itiv élményben
egynemű
egységként
kell
megjelennie.
Legalábbis optimális
esetben.
A képi kifejezésnek
ez a szemlélet
számára mutatkozó
koherenciája
legmagasabb
szinten a Szegénylegényekben
jön
létre, s ehhez a mértékhez
jut közel a Még kél
a nép és a Magyar rapszódia is. Ugyanakkor
a
megjelenítés
egyensúlyának
felborulása
esetén
gyenge (Fényes szelek, Sirokkó) vagy éppen kudarenak számító filmek (Egi bárány) is kikerültek Jancsó keze alól. A sikerületlen
művekkel
kapcsolatban
többnyire
az a helyzet
áll elő,
hogya "Iefilmezetf'
elemekből
már a kompozí-

Alain Resnais : Tavaly

Marienbadball,

1961, háttal:

eió első szintjén kioldódik
megjelenítésük
magánvaló értelme
- amelyből
a sajátos. kormotatív jelentésnek
ki kellene
bontakoznia
=, s
így ezek már eleve allegorikus
tartalmakat
nyernek. Ez természetesen
megbontja
az élmény
egységét,
hiszen a befogadásnak
több, a mű
objektív
valóságában
koherenciát
nem alkotó
rétepet
kell egymásra
vonatkoztatnia
és értelmeznie.
Ennek kapcsán szokták megemlíteni
a jancsói
eszközök
kiüresedését,
a forma önismétléseit,
s e kritika
annyiban
jogosult
is, hogy számos
elem gépiessé vált evidenciaként
kerül át egyik
filmből a másikba,
s ezek az új kontextusban
- megmerevedett,
főként az általánosra
utaló
jellegük miatt - már nem képesek teremtő, rnűvészi feszültséget
kelteni.
A hatvanas években más irányú kezdeményezések is célul tűzt ék ki a filmnyelvi
konvenciók
meghaladását
: ezek elsősorban
a Balázs Béla
Stúdió rövidfilmjei
voltak, melyek közül ki kell
emelni Novák Márk és Tóth János Keddjét
amely máig az egyetlen számottevő
hazai film-

Delphine

Seyrig

burleszk
-, valamint
Huszárik
Zoltán és Tóth
János Elégiáját.
Különösen
Huszárik
filmjében
válik nyilvánvalóvá, hogy itt is elsősorban
a jelentő elemek
szintaktikai
elrendezettsége,
a képi megjelenítés
belső logikája
hozza létre a jelentést,
amely
ekként természetesen
elvontabb-asszociatívebb.
mint a hagyományos
filmtípus esetében.
Ez a kompozíciós
elv éreztette
hatását a játék filmben is (Tűzoltó utca 25., Szerelem, Macskajáték), de az uralkodó irányzatok
mellett. az
esztétikailag
értékes művek ellenére
is, leginkább csak marginális
jelenségnek
számított.
Az
utóbbi időkben
azonban ezen a téren változás
tapasztalható,
hiszen mind több olyan mű jön
létre, melyekben
a jacobsoni értelemben
előtérbe kerül a közlés poétikai funkciója,
az üzenet
önreflexív
jellege.
(Természetesen
ezen alkotások között alapvető
formai-tartalmi
különbségek vannak, melyek más esetben fontosabbak
is
lehetnek
a feltételezett
analógiáknál.
itt azonban a konvencionális
kódhasználattól
való eltérések szempontjából
jönnek szóba az általános
jegyek.)
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Makk Károly: Egymásra nézve, .1982, Andorai
ter és Grazyna Sapolowska

Pé-

Ezekben a filmekben
többnyire
találunk
olyan elemi egységeket, melyek már kiválasztásuk, sőt "előállításuk" miatt eltérnek a többi
.Jefilmezett" tárgyiasságtóL s az adott film kontextusába ágyazva konnotativ jelentésük lép előtérbe. (Gondoljunk például Bódy Gábor Psychéjében a repülő disznóra vagy Szörény Rezső
Talpra, Győzö!
cirnű filmjében a kócbaba ismétlődő feltűnéseire.) Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogya mindennapi valóságból "átemelt" objektumok és viszonyok a filmbeli szintaktikai elrendezés, jelfunkcióba állítás révén
inherens tartalmukon túlmutatva - de arra ráépülve - sajátos fogalmi-asszociatív úton megragadható jelentéskört alkotnak. Jeles András
A kis Valentino
cirnű filmjében a késleltetett
kommunikációs faj ták egész fegyvertárából így
áll össze a kommunikáció
sajátos fogalma,
vagy mindazon tárgyak és viszonyok együtteséből, melyek a föhősre vonatkoznak - az idegen nyelvű újságoktól kezdve a céltalan taxizáson át a Hilton-beli ebédig - létrejön a kultúra egy magáértvaló fogalma, me ly azonmód
szembesül a befogadó értékfogalmaival.
Ezeknek a műveknek - kisebb vagy nagyobb
mértékben - szinte szerkezeti elem ük a fogalmi-
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asszociatív tételezettség. Az érzéki megjelenítésben adott tárgyiasságok többnyire magukban
foglalják az absztrakció bizonyos fokát. melyeket egy asszociációs ív köt össze. így értelmezhető például a Psychében
Ungvárnémeti Tóth
László tragédiáj ának sorsa, illetve annak a metamorfózisnak a jelentése, melyen a költői mű
keresztülmegy. Még érzékletesebb példa Tóth
János Örökmozi
cirnű alkotása, melynek egyik
darabjában, az Arénában a vizuálisan meg elevenített elemek csak olyan meghatározottságokat kapnak, melyek a tér, az idő és a mozgás
fogalmainak variációira utalnak.
Mindebből következőerr
ezekben a filmekben
megváltozik a hagyományos cselekmény- és történés középpontú struktúra, ami nem feltétlenül
azt jelenti, hogy ezek a rnűvek leszámol nának
a hagyományos értelemben vett cselekménnyel,
bár akad erre is példa: Tóth János Örökmozijában történetelbeszélést
nem találunk, illetve
ha a cselekménynek van is nyoma (rnint a Motion picture-ben),
akkor az pusztán magasabb
rendű jelentésrétegek indukáló eleme, a "lám,
ilyen volt" kiindulópontja az ironikus ábrázoláshoz. Tóth János rendkívül tudatosan aIk almazza ezt az eljárást, hiszen éppen a valóságos
történés hiányát teszi meg az ironikus megjelenítés alapjául, amit még azzal is fokoz, hogy
felszólítja a nézőt: "kövesse a cselekményt"
egy olyan filmben, amelyben tényleges cselekmény nincs. Más alkotások nem mennek ilyen
messzire. de ezekre vonatkozóan is igaz, hogya
művek jelentése nem csak - és nem is feltétlenül elsősorban - kronologikus szerkezetük ből
bontakozik ki, hiszen számos olyan elemet tartalmaznak, melyek egyszerre vesznek részt az
alkotás horizontális felépítésében, ugyanakkor
"kiemelkednek" abból, s értelmüket, főként fogalmi úton megragadható
egymásra rétegzettségükből nyerik. Mindez a befogadás oldaláról felveti a kvázitér problémáját, amelyről Lukács György a zenével kapcsolatban írt: " ... itt az egyidejű lét
és a nem-egyidejű lét egységéről van szó. A
szubjektum számára, aki ily módon a rnűtől
vezérelve az időben mozog - persze fontos módosításokkal -, hasonló ellentmondások keletkeznek, mint minden egyéb mozgás esetében.
Mint megfeleléseknek,
amelyek nagyon mély
párhuzamokra vallanak, szakadatlanul létre kell
hozniuk, fel kell idézni ük az egymásutániság
és az egymásmellettiség ellentmondásos szintézisét ... " (L m. L k. 662. 1.)
Az utóbb tárgyalt filmtípussal kapcsolatban
- mutatis mutandis - szintén kimutatható a

Buiiuel: Öldöklő angyal, 1962.
szubjektív
kvázi-tér fogalma, hiszen a rnű kronologikus menetének egymásutánisága és a kűlönböző elemek egymásra vetitése. egymásmellettisége itt is sajátos egységet képez. Természetesen mindig maga a mű objektív szerkezete
határozza meg azonosság és nem-azonosság e
szintézisét: a különböző témavariációk.
elliptikus szekvenciák, gondolati egységek és más
elemek immanens hordozói és .létrehozó i az alkotás kronologikus-egymásutániságának,
ugyanakkor pontosan felépitésük, elrendezésük
adott
módja "követeli meg" szinkron egymásra vonatkoztatásukat,
ami a jelentés gazdagságának
teljesebb megértéséhez segít hozzá. (Mindebből
egyáltalán nem következik, hogy a hagyományos filmtípussal kapcsolatban ne beszélhetnénk
szubjektív kvázi-térről.
ott azonban a műben
megnyilvánuló egymásutániságnak
sokkal inkább uralkodó szerepe van, mint a nem-konvencionális művekben.
melyeknek éppen objektív
meghatározottságai,
szerkezetük
sajátosságai
csökkentik a puszta kronológián alapuló elsajátítás lehetőség ét.)
Míndez egyben azt is jelenti. hogy ebbe a típusba emblematikusabb. de nyitottabb struktúrájú művek tartoznak, amelyek objektíve rögzí-

tett meghatározottságaik
révén orientálják a befogadót. ugyanakkor nagyobb szabadságot is
biztosítanak számára az alkotás értelmezésében.
Volt már szó egyrészt arról. hogy itt nem pusztán formai újításokkal állunk szemben, másrészt pedig arról. hogy ezek nem véletlenszerűen alakulnak ki. hanem a kifejezendő, újszerű
tartalom függvényei. Egy bővebb elemzésnek
nyilván arra kellene koncentrálnia.
hogya változó tartalmak hogyan és milyen közvetítésekkel módosítják az ábrázolás formáját. jelen
esetben azonban csak a befogadás számára ténylegesen elkülönülő jelenségek rövid áttekintésére volt mód. Ez adja az objektív alapját annak
is, hogy hagyományos és .mormaszeqő", konvencionális és nem-konvencionális filmekről beszélhessünk, noha más megközelítésben ezeknél
nyilvánvalóan jóval differenciáltabb kategóriákra lenne szükség.
Egyébiránt az ekként elkülönített filmtípusok
mind objektív, mind szubjektív szempontból
sajátos viszonyban vannak egymással. Ha pusztán a formai oldalt vesszük, azt tapasztaljuk,
hogy gyökeres poétikai újítások is átkerülhetnek a konvencionális filmtípusba. "megtermé47

Jancsó Miklós:

A zsarnok

sziue, 1982, Cálly

László és Sáfár Anikó

kenyíthetik" azt. Erre a filmtörténet ben számos
példa akad, ami egyben azt is jelenti, hogya
hagyományosnak nevezett kifejezési módot sem
lehet változatlannak tekinteni. hiszen maga a
konszenzuson alapuló filmköznyelv is állandóan
módosul a szervesen beépült innovációk révén.
így joggal keletkezhet az a látszat, hogy az itt
tárgyalt elkülönülés is megoldódik azzal. hogy
idővel a .mormaszeqő" filmnyelvi-poétikai eszközök belesimulnak majd a konvencióba. Folyamatos kölcsönhatások persze voltak és lesznek
is. de a helyzet azért mégsem ilyen egyszerü.
Alain Resnais Tavaly Marienbadban címü alkotásának egy-két. annak idején meghökkentönek
számító formai megoldása szinte "visszaköszön" már a konvencionális
filmtipusból is.
azonban a francia rendező filmje mint müegész
még ma is a .morrnaszeqő" alkotások közé tartozik. s amikor a modern film "érthetetlensége"
kerül szóba. Resnais müve majd mindig bekerül
a példák közé.
.
Itt az egyik oldalról tekintve a jelenséget.
arról van szó. hogy egy ilyen formai elem ki-
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válva eredeti közegéből. szinte önállósult technikai eszközként kerül át egy másik filmtípusba. s az annak megfelelö tartalmakat kifejezve.
más kontextusba ágyazódva megváltozik funkciója és jelentése is. Természetesen ezzel együtt
is fellazíthatja
a hagyomány kereteit, de az
imént jelzett átalakulás folytán mintegy "lépést
tart" a konvenció nem-fogalmával. belül marad
a türéshatáron. A másik oldalról viszont azt tapasztaljuk, hogy az adott formai elem eredeti
megjelenési helyén maga is a jelentés egész
szerves összetevője.
s önnön szerepét is éppen
az egésszel való viszonyában képes betölteni. A
mü komplexitásának gazdagsága olyan uj szerű
szemleleti. ismeretelméleti viszonyulásokat feltételez, melyeket éppen a megváltozott valóság
tartalmai indukálnak. Ezért hangsúlyozandó az
alkotás formai-tartalmi
egysége, hiszen ha
egyes elemei leválhatnak is róla, a mű egésze
olyan minöséget képvisel. melynek hiteles elsajátítása csak a befogadási szokásokban "szilárdan rögzített feltételes reflexek" átalakulása
révén képzelhető el.
Mátyás Győző

MŰTEREM
Grigorij Vasziljevics Alekszandrov
"A Nagy Októberi
Forradalom
végtelen
mennyiségű
fel. Friss, fiatal erők fejtettek
ki aktív tevékenységet
és hulturálls
élet minden terűletén.
A szovjethatalom
zók széles rétegei előtt a tudomány
és a műuészet
Ebbe az áradatba kerültem
én is."
"Családunk
Jekatyerinburgban
(a mai Szverdlovszkban) lakott. Apám, aki urali bányász volt,
taníttatni
szerette
volna gyerekeit,
de ehhez
nem voltak meg az anyagi eszközök.
1912-ben,
kilencéves
koromban
dolgozni
küldtek
a városi színházhoz.
Kifutófiú
voltam, segítettem
a
kellékesnek.
a világosítónak
... Ennél többről
álmodni sem lehetett. A szovjethatalom
győzelme után különféle
tanfolyamok
indultak
fiatalok számára.
Nem sokat gondolkoztam,
beiratkoztam a kormányzósági
szakszervezeti
tanács
mellett műkődő munkás-paraszt
sz ínházi rendezői kurzusára.
Kolcsak uralma alatt egy sz ibériai legény került aházunkba
- Ványa Pirjev.
Szerelmes volt a színházba.
akárcsak
én. 1919
júliusában,
amint Jekatyerinburgból
kiűzték a
fehérqárdistákat,
Pirjevvel
művészi alkotókört
kezdtünk szervezni a Cseka klubjában.
A tanfolyam
befejezése
után rám bízták egy
frontszínház
vezetését.
A Kolcsakkal
súlyos
harcokat
vivó III. forradalmi
hadseregnek
saját színháza
volt. Egyébként
nem ez volt az
egyetlen művészegyüttes
a hadseregnél.
Hadseregszínház
- ilyenre még nem volt példa a történelemben!
Itt, ebben a polgárháború
vasútvonalain száguldó
szinházban
rendezhettem
először. Abban az időben minden nagyon egyszeruen ment: éjjel meqirtuk
a darabot,
nappal
elpróbáltuk.
este megtartottuk
az előadást."
Közel egy év múlva Alekszandrov
visszatér
Jekatyerinburgba,
ahol gyerek színházat szervez
Pirjevvel.
tagja lesz az új rnűvészetet
hirdető,
Majakovszkijt
istenítő
HLAM
(Hudozsnyiki.
Lityeratori.
Artyiszti,
Muzikanti)
képzöművészeket. irodalmárokat,
színészeket.
zenészeket
Alekszandrov
c. könyvéből

oisszaemlélcezéseit
idézzük. (Moszkva,

az Epoha i kino
Politizdat, 1983.)

alkotóerőt
szabadított
a politikai,
gazdasági
megnyitotta
a dolgo-

szentélyét.

egyesítő
klubjának.
akrobatíkát
tanul.
Aztán
1921-ben a III. hadsereg
polítikai osztálya Ivan
Pirjevvel
együtt
tanulni
küldi
Moszkvába.
Több sikertelen
próbálkozás
után a Proletkult
színházába
veszik fel őket, ahol ekkor egy Jack
London-adaptációt
játszanak,
A mexíkóít.
Az
előadás
meglehetősen
eklektikus.
A színészi
munka
Sztanyiszlavszkij
pszichologizáló
rnódszerét követi, de a díszletek. a jelmezek,
a zene
és a világítás
az avantgarde
felé mutatnak.
Az
előadás
diszlettervezője
egy fiatal Mejerholdtanítvány
- Szergej Eizenstein,
aki arra is engedélyt kap, hogy megrendezze
a darab harmadik felvonását.
Megoldásával
hadat üzen a hagyományos
szinjátszásnak.
Nem elégszik
meg
Rivera és amerikai
ellenfele
bokszmérkőzésének stilizált ábrázolásával,
hanem valódi kűzdelmet kér szinészeitől
(az egyik szereposztásban
éppen
Alekszandrovtól
és
Pirjevtől),
amelynek
kimenetele
egyben a darab befejezését is .Jcétesélyessé"
teszi. A hatást a nézőben
Eizenstein
a valóság
attrakciójával
akarja kiváltani.
Újszerű
próbálkozása
és rendkivüli
műveltsége
miatt körülötte
kezdenek
csoportosulni a Proletkult
színházának
fiataljai. Vándortársulatot
alakítanak,
s lelkes kivitelezői
Eizenstein újabb és újabb színpadi
kísérleteinek.
A
filmgyárba
azonban
már csak öten tudják követni. Ok lesznek Eizenstein
assz isztensei. a híres "vasötös" : Alekszandr
Levsin. Alekszandr
Antenov. Mihail Gomorov,
Makszim Strauh és
- Grigorij
Alekszandrov.

A vágás
Grigorij
Alekszandrov
192D-ban
kerül először
kapcsolatba
a filmmel.
Mint a kormányzóság
rnűvelődésüqyi
osztályának
instruktora,
ő cl-
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Eizenstein , Patyomkin

páncélos,

1925.

lenőrzi
a helyi
filmforgalmazást.
Ekkoriban
]ekatyerinburgba
még nem jutottak
el az első
szovjet filmek, a rendelkezésre
álló reg! orosz
és külföldi
alkotások
pedig ideológiailag
nem
voltak megfelelőek.
Mégis ezekből kellett valami használhatót
csinálni.
"Kíméletlenül
kivágtunk
a filmek ből mindent.
ami ellentétben
állt a forradalmi
eszmeiséggel.
Új bevezetőket
kellett irni ezekhez
a régi, a kor követelményeinek
nem megfelelő
filmekhez,
át kellett
alakítani
a feliratokat,
újra kellett vágni egyes
jeleneteket.
Eqyszóval,
összeszedtük
minden
találékonyságunkat.
és megpróbáltuk
újjávarázsolni a rég it. "
Eizenstein
még mint színházi rendező dolgozza ki az attrakció s montázs elméletét.
amely a
pszichologizáló
színész i játék helyett stilizálatlan cselekvések,
történések
egymás mellé szer ..
kesztéséből
kivánja megteremteni
a művészi hatást. Hamar rádöbben
azonban, hogy elképzelései számára
a film biztosit
igazi lehetőséget.
Első filmje, a Glumov naplója még csupán különálló
attrakció
egy
Osztrovszkij-vigjáték
alapján készült színpadi montázsban.
de a fiatal rendező
Alekszandrovval
együtt
1923-tól
mind gyakrabban
keresi fel a Goszkino filmtá-
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rát. hogy kísérletezzen
a filmi vágással.
Ezt a
részleget Eszfir Sub vezette. Feladatai közé tartozott az is, hogy újravágja
a forgalmazásra
kerülő külföldi
filmeket.
Keze alatt a legüresebb bohózat is szociális tartalmat
kapott. Munkájába
bevonta
Eizensteint
és társait
is. Ök
"tették tisztába" többek között Fritz Lang filmjét, a Doktor Mabusét is. Előfordult,
hogy két,
ellentétes
társadalmi
környezetben
játszódó filmet vágtak
össze, így hangsúlyozva
az osztályok közötti egyenlőtlenséget.
Egy év múlva
Eizenstein
már első önálló
munkáját,
a Sztrájkot vágja assz isztenseivel,
s
egy újabb év elteltével
az egész világ megismerkedik
a Patvomhin páncélossal
az ei zenstein i montázstechnikával,
a forradalmi
szovjet
filmművészettel.
amelyben
az avantgarde
akarva, nem akarva termékeny
kapcsolatba
került
a bolsevik
ideológiával,
az ország
előtt álló
távlatokkal.
Sajnos, ez nem tudatosodott.
Pedig
a múlttal
való szembeszállás.
a világteremtés
mozzanata
mind
az ideolóqiában.
mind
az
avantgarde
irányzatokban
(itt elsősorban
a futurizmusra
és a konstruktivizmusra
gondolunk)
meghatározó
jelentőségű
volt. Az esztétikai
és
a politikai
gondolkozás
azonban
gyanakodva

Eizensiein

.. Október,

1927.

vizsgálta
egymást,
attól tartva,
hogy a másik
megújhodása
közben mintegy
elidegenedik
saját lényegétől.
Az ideológia
s az avantgarde
szövetsége
a 20-as évek művészetében
az említett közös mozzanatok
miatt mégis létrejött,
s
egy teljesen új típusú propagandát
és esztétikumot teremtett
meg.
A rendkívüli
szervezőkészségű
és munkabírá
sú Alekszandrov
ebben az időszakban
Eizenstein jobbkeze,
filmjeinek
társrendezője.
1927ben a forradalom
tizedik évfordulójára
készülő
Ohtóberen dolgoznak.
A film az októberi
események köré sűrítve próbálta esztétikummá
formálni a forradalom
történelmi
jelentőségét,
s a
látványban
ezt q fenségességet
az eizensteini
montázs
csak úgy tudta megteremteni,
hogy
magukat
az 1917-es eseményeket
is monurnentálisabban
jelenítette
meg annál, mint ahogy a
valóságban
végbementek.
A megoldás
rnűvészileg igazolódott,
de a történelemszemléletben
később problémákat
vetett fel.
1927. november
7-én még lázasan folytak az
utómunkálatok.
Az alkotók semmit sem tudtak
arról, mi történik kint a városban.
"Négykor
a vágó szebába belépett r. V. Sztálin. A következőt
kérdezte:

- Szerepel a filmjükben
Trock ij?
- Igen - felelte Szergej Mihajlovics.
- Mutassák
meg ezeket a részeket.
Sztálin nem volt köz lékeny. Szigorú tekintettel, gondolataiba
merülten,
némán átment a vetítőterembe.
Gépész nem volt. Én mentem a fül kébe, és
lepörgettem
azokat a tekercseket,
amelyekben
megjelent
Trockij.
Eizenstein
Sztálin
mellett
ült. A vetítés után Sztálin beszámolt
nekünk a
trockista
ellenzék megmozdulásáról,
(. .. ) s végezetül ennyit mondott :
- Ir filmet Trockijjal
ma nem lehet bemutatni.
Három epizódot, amelyben
feltűnt Trockij is,
sikerült
kivágnunk.
Azt a két felvonást
pedig,
ahol Trockijtól
körülményes
lett volna meg szabadulni
a vágóollók
segítségéve!,
félretettük.
Ezeket vágt uk újra.
Este a Nagy Sz ínházban
lényegében
csak
részleteket
mutattak
be filrnünkből."
1928-tól az Ohtober egy-két apró mozzanat
kivételével
Trockij nélkül pereg a filmvászriokon (Néhány évtized múlva Sztálint is eléri a
vágóolló
- többek között éppen Alekszandrov
filmjeiben.)
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Eizenstein : Régi és új, 1928.

A társadalmi megrendelés
A Kinogazeta a következőket írta a Patyomkin
páncélos bemutatója után: "Filmjével Eizenstein társadalmi megrendelésnek tett eleget, de
nem azért, mert a Központi Végrehajtó Bizottság meqbízásáből
dolgozott. (. .. ) Eizenstein
ezt a társadalmi megrendelést a proletárforradalomtól kapta, amely segítette rnűvésszé válásában ... Úgy gondoljuk, hogy ha Eizensteint
következő filmjének elkészítésével nem a KVB
bízza meg, és annak forgatókönyve nem forradalmi témájú, a rendező akkor is a proletariátus társadalmi megrendelésének tenne eleget."
Bár Eizenstein későbbi némafilmjei is legfelső szintű párt- és állami szervek megbízásából
készülnek, a cikk írójának alighanem mégis
igaza van. Eizenstein a Paiyomhin előtt például az Első Lovashadseregről tervezett filmet.
Október, s mindaz , ami vele kapcsolatos volt,
valóságos mítosszá vált a baloldali müvé szek
számára. Ezenkívül a megrendelések csak a művek tematikáját határoz ták meg. A történelmi
események értékelését és a jövőre vonatkozó
elképzeléseket illetően nem volt nézeteltérés az

52

alkotók és a politikai vezetés között. A jelen
pedig a NEP időszakában szintén nem lehetett
ütközőpont, hiszen olyan átmeneti formát jelentett, amelyet a gyakorlati politika szükséqesnek tartott ugyan, de semmilyen szinten sem
mosódott össze a szocializmusképpel.
Ráadásul
mindent a tömegmozgalmak felől kellett ábrázolni. A nép szerepének hangsúlyozása a történelemszemlélet hihetetlen mértékű demokratizálódását
jelentette. És a tömegek forradalmi
aktivitása egy olyan társadalom eljövetelét ígérte, amelyben a legszélesebb rétegeknek is lehetőségük nyílik a társadalmi cselekvésre.
A társadalmi megrendelés akkor kezd veszélyes lenni a művészetre, amikor megindul a
szocialista ipar és mezőgazdaság
kialakítása.
Ez a Szovjetunió gazdasági-politikai
elszigeteltsége miatt erős központosítást igényelt s ennek
következtében
a proletariátus
diktatúráját
a
párt diktatúrája képviselte, .a gazdasági eszközök társadalmi tulajdona pedig az állami és a
szövetkezeti tulajdon formájában öltött testet.
1929-től egyre lényegesebbé válik, hogy a tömegek, akik től az erőltetett iparosítás rendkívüli erőfeszítéseket követelt, képesek legyenek a

jelen valóságában
meglátni
a jövőt. A társadalmi megrendeJésben
ezért először
csak annyi
módosulás
történik,
hogya
szocialista
távlat
felé mutató valóságértékelésben
fölerősödnek
a
napi feladatokra
vonatkozó
mozzanatok.
Eizenstein
és Alekszandrov
1926-ban
kezdi
el forgatni A fővonal cimű filmet a mezőgazdaság kollektivizálásáról
a párt megbízása
alapján. A forgatást
az Október miatt félbe kell
szakítaniuk.
s ezért a filmet csak 1928-ban tudják befejezni.
Ekkor azonban már jelentkeznek
a művekkcl
támasztott
új követelmények.
A fővonal a kollektivizálásról
még mint távoli célról. mint kívánatos
fejlődési tendenciáról
szólt.
Ez két év múlva már kevésnek bizonyult, mivel
közben
a szövetkezetesítés
aktualitássá,
harci
feladattá
változott,
amelyet
minél
hamarabb
meg kellett oldani. Ezért a filmben a Legyen
mellettem föl kellett erősíteni a Vant. Az új cím
- amit Sztálin talált ki - is ezt jelzi: Régi és új.
Ennek ellenére
még mindig csak veszélyről
beszélhetünk.
A Régi és új több más filmhez
hasonlóan
(pl. Dovzsenko:
Föld; Vertov : Ember felvevőgéppel)
igaz alkotás maradt. A magyarázatot
minden
bizonnyal
abban kell látnunk, hogy ezek a rnűvek még magában
a társadalmi
átalakulás
folyamatában
szűlettek.
ezért a bennük megjelenő
Van maga a változás,
amely erőteljesen
a Legyen irányába
mutat, de
még nem érte el, nem kikristályosodott
állapot.
A társadalmi
megrendelésben
ekkor még valóban ott a demokratikus
tartalom.
1929-ben Eizenstein
Alekszandrovval
és operatőrükkel,
Tisszével
Nyugat-Európába,
majd
Amerikába
utazik külföldi
megbizások
reményében, illetve hogy tanulmányozza
a hangosfilmet. A szovjet filmeseket
mindenhol
barátian
fogadják, de három év alatt eqyetlen filmet sem
tudnak készíteni.
Befejezetlenül
marad Eizenstein egyik legnagyobb
vállalkozása,
a Que viva
Mexico!
is. Az alkotók
a le forgatott
anyagot
sem vihetik magukkal.
Hollywood,
az amerikai
filmtechnika.
a hangosfilm
megismerése,
s több
művész
- köztük Chaplin - barátsága
azonban
így is rendkívül
sokat jelent számukra.
A kérdés ezek után az, hogy a tapasztalatokból
ki.
mennyit, hogyan, és mikor kamatoztathat
majd
a szovjet film szolgálatában?

Életvidám művészet
A hazatéresre
1932- ben került sor. Az ország
sikeresen
teljesíti
az első ötéves tervet, lényegében befejeződik
az államosítás
és a szövetkezesítés. Stabilizálódik
a társadalom
új szerkeze-

te. Mindez változásokat
eredményez
a kulturáli s életben is.
Egy önmagát tervszerűen
alakító társadalom
tudatát
a teleologikus
elvnek, a munka szakaszainak
kell meghatározniuk.
Eszmei célkitűzés, gyakorlati
megvalósítás,
értékelés,
illetve
újabb céltételezés.
Az első ötéves terv határidő
előtti teljesitése
ebben az összefüggésben
mint
egy munkafolyamat
sikeres
lezárulása
jelenik
meg az új típusú társadalmi
tudat számára. Az
eredményeket
pedig meg kell ünnepelni.
A Legyen pátosza mellett megjelenik
a Van pátosza.
Nem véletlen,
hogy éppen
1932-ben
kerül
napírendre
a szovjet filmvígjáték
kérdése.
Az
alkotók
lelkesen
írják egyik forgatókönyvet
a
másik után, annál is inkább, mert új feladatról,
látszólag valóban a pihenni vágyó dolgozók társadalmi
megrendeléséről
van szó. Eizenstein
megírja
a szatirikus
MMM-et,
de ötletét nem
fogadják el. Kap ugyan ajánlatot
egy zenés vígjáték elkészítésére,
de visszautasítja.
Ezzel kezdődik
el Alekszandrov
rendezői
pályafutása.
Ö ugyanis elvállalja
a feladatot.
A mester és
a tanítvány
útjai elválnak.
Ebben az esetben
azonban
aligha beszélhetünk hűtlenség ről. Alekszandrov
lelkes asszisztens volt, ő szervezte
a filmek ügyeit, ő tárgyalt. de sosem vallotta magát Eizenstein
követőjének.
Igazi szinháai.
filmgyári
ember lévén
a mesterség
érdekelte
igazán, e felől közelített
a rnűvészethez.
s a Régi és újból neki tulajdonított pároztatási
jelenet is bizonyit ja, hogy elsősorban a könnyebb
műfajokhoz,
akomédiához
vonzódott.
S ezen a területen
már első filmjével igazolja
tehetségét.
A Vidám fickók (1934) óriási közönségsikert
arat. Megszületett
a várva várt szovjet zenés
vígjáték,
amelyre külföldön
is felfigyelnek.
(Az
1934-es velencei filmfesztiválon
a hat legjobb
alkotás
közé sorolják.)
Egészséges
jókedv
és
életöröm
sugárzik
ebből a filmből. Köszönhető
ez elsősorban
az alkotók
fiatalos
hozzáállásának, hogy élvezettel
kísérleteztek
az új műfajjal. Mert a film története
- hogyan lesz egy
pásztorból
jazzmuzsikus
- nem ígér többet egy
amerikai
rnintájú, szovjetesített
revünél.
De ötleteivel Alekszandrov
stábja szakadozottá
teszi
a sztorit, s hatásukban
fölerősíti
a részleteket.
Valahogy
minden
kibillen
az egyensúlyából.
semmi sem tökéletes,
de ez a laza kompozíció,
ez a nyerseség tökéletes összhangban
van a hősök fiatalos lendületével.
"majd mi megmutatjuk" életérzésével.
kedves naivitásával.
tapasztalatlanságávaL
Mindent
mernek. mert még nagyon keveset
tudnak.
A film legderűsebb
pil-
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Alekszandrov:

A vidám

fickók,

1934.

I

lanatai azok. amelyekben
a szereplők
könnyedén átlépik a társadalmi
konvenciókat.
Kosztya
magával viszi a nyáját a háziünnepségre,
ártatlanul betéved a koncertterembe.
ahol őt nézik
karmesternek,
ám ettől sem jön zavarba.
A
jazzegyüttes
próbaján.
egy lakásban.
valami
apróságon
óriási
tömegverekedés
tör ki. A
hangszerek
tönkremennek,
de a koncertet
így
is meg tart ják Arijuta. a cselédlány
beugrásával.
Hatásosak
a szatirikus
részletek
is. Ilyen a
szovjet előkelők tengerparti
napozása.
Ebben a
jelenetben
jól érzékelhető
Eizenstein
hatása. A
napon izzadó tunya, formátlan
testek a szovjethatalmat
fenyegető
bürokrácia
sz irnbólumává
nőnek.
Alekszandrov
a szó szoros értelmében
hangoslilmet készített. A párbeszédek
csak a cselekmény fontosabb
fordulatait
segítik követhetővé tenni. Az atmoszférateremtés.
a szereplők
jellemzése
kizárólag
képi úton, illetve különféIe hanghatások
alkalmazásával
történik.
A
film előzőleg
rögzített
fonogram
alapján
készült. A módszert
Alekszandrov
Walt Disney
műhelyében
leste el. kipróbálása
hatásos ötletnek bizonyult.
A film játékosságát
jól szolgál-
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ják a különféle
trükkfelvételek.
ts ha mindenáron a hollywoodi
hatást keressük
a Vidám lickókban. akkor tagadhatatlan,
hogy Alekszandrov valamit nagyon megtanult:
a néző fiqyelmének fenntartásához
szükséges
tempót.
Persze egy jó szórakoztató
filmnek a rendező
kvalitásán
kívül más feltétele i is vannak.
Kell
hozzá legalább egy lenyűgöző
színészegyéniség.
Alekszandrov
a férfi
főszereplőre.
Leonyid
Utyoszovra
építette
vígjátékát,
aki akkoriban
hires jazzmuzsikus
volt. Utyoszov játéka lendületes, de a mai nézővel ez sem tudja Feledtetni,
hogy idős Kosztya szerepére.
A női főszerepre
a rendező Ljubov Orlovát, a Nyernirovics-Dancsenko sz inház művésznőjét
kérte föl. Anjutája
valósággal
elbűvöli a nézőket. Náluk is jobban
magát
Alekszandrovot.
"Sokéves
alkotórnunkánk első napjaiban
szenvedélyesen
vitatkoztunk egymással.
egészen
addig,
amíg mindegyikünk
meg nem értette
a másikat.
Ezután
több mint negyven évig éltünk együtt lélekben
összeforrva."
Orlova hamarosan
Alekszandrov
felesége lesz, filmjeinek
állandó főszereplője.
a
legismertebb
szovjet filmcsillag.
Végül az utolsó - talán legfontosabb
- fel té-

Alekszandrov:

A vidám fickók, 1934, Ljubov Orlova

tel a jó zene. Ha Alekszandrov
társrendezője
volt Eizensteinnek,
akkor Dunajevszkij
vitathatatlanul
társalkotója
ezeknek
a vígjátékoknak.
Az indulök. mozgalmi
dalok hangzásvilágának
felhasználásával
sikerült
valami újat létrehoznia a populáris
zenében. Dalai meghatározó
tényezőjévé váltak az újabb filmek sikerének.
Alekszandrov
az életvidámság
jegyében
készítette első vígjátékát.
Bízott az új társadalomban, s ez a bizalom fogalmazódik
meg őszintén a Vidám fickók ban. A kultúrpolitikának
azonban gondot okoz a film (bár forgalmazásának semmi sem áll útjában).
A legfőbb kifogás az, hogy Alekszandrov
vígjátékának
nincs
társadalmi
mondanivalója
közvetlen
értelemben, cselekménye
privát szinten zajlik.

A társadalmi megrendelés 2.
1934-ben ülésezik a Szovjet Irók Szövetségének
1. kongresszusa.
Idézet az elfogadott
szervezeti
szabályzatból
: ,,(. .. ) A szocialista
realizmus,
amely a szovjet szépirodalom
és irodalmi kritika alapvető
módszere.
a müvésztől
a valóság
igaz, történelmileg
konkrét,
forradalmi
fejlődé-

sében való ábrázolását
követeli meg. A valóság
müvészi ábrázolásának
igaz voltát és történelmi
konkrétságát
össze kell kapcsol ni a dolgozók
eszmei
átalakitásának
és szocialista
szellemü
nevelésének
feladatával."
Az idézet
második
fele jelenti a problémát.
Eszerint
a müvészet
agitáció s eszközzé válhat, és az erős centralizmus következtében
válik is. Másodszor:
a felmerülő gazdasági
nehézségek
nem teszik lehetővé a dolgozók
szocialista
szellemű
nevelésének tág értelmezését,
a legaktuálisabb
célkitűzésekre kell irányítani
a figyelmet. Ezekről persze az irók csak az állami és párthatározatok
megjelenése
után értesülhetnek.
így a szocializmus módszere
illusztrálássá,
napi agitációvá
alakul át, ezért a formát is természetesen
a közérthetőség
szempontja
szerint
kell megválasztani.
Elvileg persze létezhet magasabb
szintű elitmüvészet,
de ezt hivatalosan
nem lehet elismerni, mert a tömegek
számára hozzáférhetetlen, és a kultúrpolitika
nem tud lemondani
arról. hogy az épülő szocialista
társadalomban
a kultúra
elsőrendűen
ne a dolgozókat
szogálja. Ezért azt az egyszerűnek
látszó gyakorlati
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Alelcszandrou

, Cirkusz,

1936, Pauel Masszalszlúj

lépést választja, hogy az erősen propaganda
tartalmú kommerszet
deklarálja
rnűvészetként.
Alekszandrov
remekül
megérezte,
hogy az
analfabétizmus
megszüntetése
még nem tesz
mindenkit
olvasóvá.
hogya
tulajdonviszonyok
megváltoztatása
még nem jelenti a munka felszabadítását,
s a könnyű műfajokra
továbbra
is
szükség van. Első filmje érdekes
kísérlet arra,
hogyan lehet erre egy sajátos. az új társadalmi
viszonyoknak
megfcleló
formát
találni.
de a
kritikai
visszhang
nyomán abbahagyja
ez irányú próbálkozásait.
s elfogadja
a felkinált módszert . hagyományos
forma, új, agitativ
tartalommal. S bár továbbra
is nagyon magas szakmai színvonaIon
dolgozik,
kerüli a nyílt demagógiát. és igyekszik
őszinte hangon megszólaIni. mégis
a valóságos
viszonyokat
eltorz itó.
nagy elméleti károkat okozó, ártatlan áldozatokat kivánó
sztálini
politika
szolgálatában
áll.
További
vígjátékai
közül a Cirkusz a legsikerültebb.
Valamilyen
módon ugyan dicsőítenie
kell az 1936-05 szovjet alkotmányt,
amely bejelenti. hogy az országban
felépült a szocia lizmus (gyakorlatilag
az első két ötéves terv nyolc
esztendeje
alatt), nem a történelmi
kinyilatkoztatást illusztrálja,
hanem a szovjet társadalom
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és Ljubou Orloua

elveinek humanitását
tudja érzékeltetni
a néger
gyereket szűlő amerikai
artistanő
sorsában,
aki
a Szovjetunióban
talál hazát gyermeke
számára. Alekszandrov
filmje azért hatásos és humánus, mert nem egyszerűen
agitál: az üzenet a
cselekményen
keresztül
közvetlenül
jut el a
nézóig. Marion Dixon és a szovjet artista. Martinov közott szerelem szövődik.
s boldogságuknak a törvénytelen
néger gyerek az akadálya.
akit a nőnek állítólagos
jó hire érdekében
titkolnia kell a világ elől. Az őt felkaroló
német
artista is ezzel zsarolja.
Mikor a néger kisfiú
is megjelenik
a filmen. a néző végképp
ellágyul. s érzelmileg
áll a humánum
odalára. így
amikor a film végén a cirkusz nézői nem reagálnak a német artista leleplező erejűnek
szánt
kirohanására.
hanem egymásnak
átadva ringatják el a fekete bőrű gyereket.
ez pontosan egybevág a film nézőjének
óhajával.
A megoldást
nem külső parancs. hanem a cselekmény
természetes menete sugallja. A közeg. ahol az események zajlanak
- a cirkusz - pedig természetes
módon tudja megteremteni
a vidám. ünnepi atmoszférát.
a látványosságot.
a csillogást
Ezt köve tó en az ünneplés azonban mind gyakoribbá válik. A Legyen most már csak meny-

Alekszandrov:

Cirkusz,

1936, A. Komisszarov

nyiségi kérdésnek tűnik. A cirkusz határai kiterjednek, s behatolnak a hétköznapokba.
A Volga, Volga (1938) hiába fordul ismét a
népi tehetségek felé, hiába kísérli meg szatirikusan ábrázolni a szovjet bürokráciát, hamis
hangokat üt meg. Mindenki felszabadultan dalol. nincs igazi konfliktus. Még az elmaradottság is szépre van fényképezve. Vannak még
bürokraták, mint például Bivalov. aki ellenzi a
falusiak művészi öntevékenységét.
de csak
ideig-óráig hatalmaskodhat, a párt a dolgozók
mellett áll. s eltávolítja a hozzá hasonlókat.
A mélypont az 1940-ben készült Világos út.
Alekszandrov a Volga, Volgában még egy-két
sikeres ötlettel "evilági vá" tudja varázsolni a
történet néhány jelenetét. de az új film forgatásánál már nem tud újabb tartalékokat mozgósítani. A Világos út a sztahanovista mozgalom
dicshimnusza. Egalitarizmusa
hamis alapokon
nyugszik, noha a korból logikusan következik,
s humanista indíttatása aligha kérdőjelezhető
meg. A fizikai munkát próbálta a sztahanovizmus - természetesen komoly gazdasági okok
miatt - alkotó jellegűvé tenni. s erre csak egy
út kínálkozott: a munkatempó növelése. A fizikai és a szellemi munka értékelése között el-

tűnt minden különbség, a baj csupán az volt,
hogy ez semmit sem változtatott a fizikai munka robot-jellegén.
A sztahanovizmus
nem a
munka felszabadulását
jelentette, hanem még
keményebb erőfeszítésekre ösztönözte a dolgozókat. (Nem tartozik ide, hogy ezekre az erőfeszítésekre
valóban szükség volt-e.) Alekszandrov egy szövőnő sztahanovista karrierjét
jeleníti meg filmjében, egy szovjet karrier történetét,
a cselédsorból való kiemelkedest. az élmunkás szerep vállalását, ahonnan már világos
út vezet a kitüntetésekig, a képviselői megbizatásig, a szovjet társadalom elit jébe való bekerülésig. A film lényegében sokat elárul a korról, bizonyos mechanizmusokról.
de teljesen
azonosul a felkínált értékrendszerrel.
még akkor is, amikor egy meglehetősen ízléstelen Hamupipőke párhuzammal a történet meseszerűségére utal, mert a megoldás ebben a szerkezetben csak tovább idealizálj a a valóságot.
A háború alatt Alekszandrov is részt vesz a
front nak készített rövidfilmek munkálataiban.
1943-ban átveszi a Moszfilm stúdió művészeti
vezetését. Sokat segít Eizenstein Rettegett Iuánjának forgatásánál.
A győzelmet követő ünnepi hangulatban még
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egyszer lehetősége
nyílik arra, hogy a műfaj
igazi követelményei
szerint,
propagandaszempontok nélkül dolgozhasson.
A Hurrá, tavasz
(Veszna,
1947) üde vígjáték
a művész-tudós
konfliktusróL
sok iróniával.
Nyikolaj
Cserkasz ov és Ljubov Orlova főszereplésével
(Orlova
kettős szerepet alakít). Ismét felcsillan az alekszandrovi
életvidámsáp.
érdekesen
bonyolódik
a cselekmény,
a látványosság
újra megfelelő
közeghez jut (filmgyár,
Napkutató
Intézet), felszabadultan
szól Dunajevszkij
zenéje. Önironikus mozzanatok
is szerepelnek
a filmben. Külön említést
érdemel az a jelenet, amelyben
a
rendező megmutatja
a tudósnőnek
a filmgyárat.
Mintha
a harmincas
évek
filmművészetének
gúnyrajzát
látnánk. Az egyik müteremben
monumentális
történelmi
film készül, a másikban
Majakovszkij
harsogja,
a tömeg fölött rnenetelve, pózba rándult lelkesedéssel,
verseit. Cserkaszov hamiskásan
mosolyog
a rendező szerepeben: "Na, mit szólnak hozzá? Mókás, nem?"
A Hurrá, tavasz azonban nem lehet több egy
önfeledt kitérőnél.
A hidegháború
harci készültséghez vezet a kultúra
front ján is. Alekszandrov megválik
műfajától,
és elkészíti a Találkozás az Elbánt (1949). Történelemértelmezése
természetesen
a napi propaganda
szolgálatában
áll, különösen
jól érvényesül
ez a nyugat életmódjának
megjelenitésében,
de a legfontosabb
hangsúlyt
itt is érzékletesen
tudja kitenni.
Ez
pedig a szovjet és az amerikai
nép barátsága.
Ma különösen megrázó az utolsó beállitás, amelyen fölemelik
a két szövetséges
hadsereget
összekötő
hidat. Tissze operatőri
munkája
művészi erejűvé emelte a befejezést.
Az összetartozás hangsúlyozása
folytán
a szakadás
igazi
tragikuma
került vászonra.
Alekszandrov
utolsó nagy megbízatása
egy
Glinkáról
szóló színes életrajzi
film. A nagy
muzsikus (Kompozitor
Glinka, 1952) pontosan
teljesíti a hasonló filmek iránt támasztott
köve-
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tel ményeket,
aktualizálja
a történelmet.
A legjellemzőbb
ebből a szempontból
a vásári jelenet, amikor Glinka rádöbben
arra, milyen testvériségben
élnek egymás
mellett
Oroszország
népei, milyen gazdag forrás ez a sok nemzetiségű népi kultúra.
Alekszandrov
Sztálin halála, a XX. kongreszszus után már nem tud megújulni.
Tesz még
egy formai kísérletet
Ember az embernek ...
című filmjében.
Zenés filmfantáziának
nevezi
ezt a ráfényképezés
lehetőségeire
épülő,
a
moszkvai
VIT résztvevőivel
készített
próbálkozást, de csak felemás eredményt
ér el. Aztán
következik
egy utolsó hagyományos
vígjáték
Orosz emlék (Russzkij
szuvenyir,
1960) címmel, és ezzel hosszú időre szakít az aktív filmkészítéssel.
Továbbra
is' tanít azonban a főiskolán, stúdióvezető
a Moszfilmnél.
Nála kezd többek közott Bondarcsuk.
Danyelija,
Talankin
és
Tarkovszkij.
Az idős rendező
utolsó
munkájával
ismét
mestere,
Eizenstein
szolgálatába
állt. Az Egyesült Allamoktól
megvásárolt
anyag alapján
elkészíti
a Que viva Mexico! rekonstrukcióját
(1979). És 1983-ban bekövetkezett
halála előtt
még be tudja fejezni feleségérőL
Ljubov Orlováról
szóló dokumentumfilmjét
(Ljubou
Orlova). A bemutatót azonban már nem éri meg.
A szovjet filmművészetben
az ötvenes évek
közepetől
új fejlődési
szakasz kezdődik,
ám a
vígjátékok
szerkezete
bizonyos tartalmi korrekciók illetve néhány szatirikus film (például Klirnov : H urrá nyaral unk !) ellenére
lényegében
változatlan
marad. Az alap továbbra
is Alekszandrov
iskolája.
Ezért nem tekinthető
üres
közhelynek
Viktor Sklovszkij
megállapítása
az
Iszkussztvo
Kinóba
írt megemlékezése
végén:
"Alekszandrov
létezik,
nem halt meg. Művészete él."
Forgács Iván

MÉRTÉK

Üvegfal mögött
Wim Wenders: Paris, Texas
A magányosan keringő sas leszáll egy sz iklára.
és figyeli az elcsigázott férfit. aki merev tekintettel halad a kősivatagban. Aztán megáll. észreveszi a keselyűt;
- összenéznek.
A madár
tárgyszerűen. hidegen méri fel az embert. mintha csak mérlegeIné. mennyi az ereje. préda-e
már. vagy még védekezni képes ellenfél. A férfi pillantása üres. Nincs benne semmiféle reakció. Egyszerűen keresztülnéz az állaton. Belülről elgyötört.
lélektelen arccal megy tovább.
Nem tudjuk. honnan jön. hová tart. De a legfontosabbat már az első képek közölték : ennek
az embernek nincs viszonya a világgal.
Wim Wenders voltaképp rafináltan indit ja a
Paris. Texast. A helyszín a Vadnyugat westernekből ismerős ..sziklakert je". s a szereplők
megjelenése is beleillene egy kalandsztoriba ..zsákmányra leső sas követ egy űzött férfit .:",
Am ahogyan Harry Dean Stauton. a szinész felnéz. abból megérezzük. hogya kulissza félrevezető; ez mégis más műfaj. A férfiszempár világossá teszi. hogy itt legfeljebb a lélek kalandjáról lehet szó.
Igen. Wenders hű önmagához.
Bár a Paris,
Texas látszólag egész másfajta film, mint Az
amerikai barát vagy A dolgok állása, lényegében mégis ugyanarról szól - és amire egyértelrnűen. még a történet szintjén is visszautal.
az egy még korábbi. tíz évvel ezelőtt készült
mű : az Alice a városokban,
amelynek hősei
úgyszintén egy férfi és egy gyerek. És kapcsolatuk megváltoztatja a felnőttet. Philip a film
első perceiben ugyanolyan elveszetten bolyong
a tengerparti tájon, mint a Paris, Texas Travise
a sivatagban.
Egy ember, aki alkalmatlan a
munkájára,
s alkalmatlannak tűnik általában az
Életre is; mígnem az a feladat. hogy egy vélet-

lenül útjába került kislányt el kell juttatnia a
családjához, át nem formálja. képessé nem teszi a tudatos létezesre.
Az Alice a városokban képi világa - noha a
film fekete-fehér - úgyszintén megegyezik a
későbbi Wenders-művek
vizuális élményével.
Ennek a rendezőnek félelmetes érzéke van ahhoz, hogyan lehet a tetszhalál stigmáját ráütni
mindenre,
ami mégoly elevennek tűnik is.
Fényképezze bár a német városokat avagy Párizst, a portugál tengerpartot avagy Los Angelest. a tájak, jellegüktől függetlenül. valahogy
megdermednek, kihalnak. s ha nem is ellenségesen,
mindenesetre közönyösen viselkednek
lakójukkal. az emberrel szemben. A városok,
az utak. az épületek. s még a tágabb-szabadabb
természet is csak arra való, hogya szereplők
bolyongjanak.
elvesszenek és felbukkanjanak
bennük, rajtuk és általuk.
Az amerikai barát
jobbára Hamburgban játszódik - érdemes megfigyelni. hogyan tudja Wenders ezt az igazán
..előnyös külsejű" kikötővárost mégis legkopottabb grundjai, perifériái felől láttatni. ráadásul
azokat is rideg. barátságtalan alkonyok és hajnalok kiábrándító fényeiben. Az ő kameráján a
színes film is szűrkén viselkedik;
amikor A
dolgok állását nézzük, szinte már fel sem tűnik.
hogy ezt ismét fekete-fehérben fotografálták.
Mert valójában ez a film is szürke. nem ismeri
az éles kontrasztokat. Wenders bánatos mili őket használ. jóllehet távolról sem a kifejezés
melodrámai értelmében. Nála a környezet szűntelenül pusztulásra érett állapotában mutatkozik - talán csak azért, mert az emberek nem
tudják belakni. mert olyannyira idegenül mozognak benne,
A dolgok állása annak a filmnek a képeivel
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kezdődik, amelyet a filmbeli filmes stáb forgat
egy, az atomkatasztrófa után játszódó történetből. A "film a filmben" egyik helyszíne, és a
stáb szálláshelye egyazon lepusztult, a közönség számára már nem üzemelő tengerparti szálloda. Inkább valami kilőtt betonerődhöz hasonlít. Wenders eléri, hogy pusztán ez a környezet
elmondja, leképezze mindazt a tehetetlenséget
és bizonytalanságot, amivel a munka folytatásáh~z ,~séges
nyersanyagra váró szereplők
a
~~b~:l.i"
tengerparton ődöngenek. A dolgok
állása tipikus hangulat - vagy pontosabban :
atmoszléralilm,
alakjai sokkal inkább figurák, mintsem karakterek;
a sztori egyáltalán
nem kedvez a pszichológiai kifejtésnek.
Legalább kétharmada
teljességgel cselekmény telen, és nyugodtan mondható, hogy erős Antonioni-utánérzést
kelt a nézőben.
Vontatottsága
mindaddig
nélkülözi a feszültséget.
amíg a
filmrendező neki nem indul. hogy felkutassa
Amerikában eltűnt producerét.
Ettől kezdve
Wenders mintha csak Az amerikai baráthoz térne vissza - filmjébe
egy darabka valóságos,
krimiszagú élet költözik. S bár a sajátos fekete
humornak, amely Az amerikai barátot átszövi,
itt már nyoma sincs, az utolsó pillanatban bekövetkező kettős gyilkosság éppoly értelmetlen
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action qratuite, mint Az amerikai barátban a
beteg képkererező
hirtelen,
országúti halála.
Mert hiába. hogy tulajdonképpen, "a dolgok logikáját" tekintve igencsak előkészített. mondhatni felvezetett események ezek mindkét filmben, ha a pusztulás legfeljebb csak valami nagy
lelki zűrzavartól.
valami alapvető
identitáshiánytól foszthat ja meg a "hősöket".
Azokban a filmekben, amelyeket Wenders az
Alice a városohban és a Paris, Texas kőzötti
időben forgatott, közös a figurák sorsszerű reménytelensége. Csupa elveszett
ember próbál
dűlőre jutni az életével - vagy már meg sem
próbálja, mint például a Dennis Hopper játszotta amerikai barát, aki - ha már önmagáért
nem tehet semmit - legalább megkísérli egy
véletlen hozta ismeretségbe belopni a vadnyugati bajtársiasság valamiféle visszfényét. De az
emberek ma már menthetetlenek - mindenekelőtt persze morális és egzisztenciális gyökértelenségük miatt -, s azután a kór vagy a fegyver elvégzi a többit, a "dolog" fizikai részét.
A Paris, Texas, noha annyiban letagadhatatlanul Wenders-alkotás, hogy hőse szintén alapvető önazonosság-problémával
küzd. az emberi
esélyek vonatkozásában
határozottan optimistább szemleletben fogant. Természetesen,
ez

um, nincs esztétikai
vonzata. A kérdés az, hogy
magában semmit sem jelent,
nem értékkritériigaz-e így -Travis Andersonellkikanlad
JY é 172
ve: a film egésze igazolja-e
végül is azt a rnérigaz-e így Travis Anderson lelki kalandja, illettéktartó
bizakodást,
amellyel
Wenders
ezúttal
sorsára engedi megszenvedett
hősét?
A válasz nem függetleníthető
a Travist ala. kitó színész. a már említett
Harry Dean Stanton képességeitől.
Olyannyira
rajta múlik ebben a filmben majd' minden, hogy meg kockáztathatjuk
a kijelentést:
önmagában
a forgatókönyv okkal ébreszthetne
bármelyik
producerben alapos
kételyeket.
Mármint
azt illetően,
hogy egyáltalán
elképzelhetö-e az egész történet?
A kősivatagban
felbukkanó
Travisről
ugyanis csakhamar
kiderül,
hogy négy éve eltünt
családja látóköréből,
azt sem tudták, él-e még,
s feltehetően
azóta bolyong Amerika-szerte.
AIlapota igencsak
nehezen
határozható
meg;
a
pszichiátereket
is zavarba
hozhatná
a pontos
.Jcórisme" leírása. Mert Travis némán, megfejthetetlen
arckifejezéssel
vándorol
- jó ideig
még az sem világos, hogy nem tud vagy csak
nem akar megszólaIni.
A jelenség
leginkább
a
katatóniára
emlékeztet,
ám az ember nem egykedvű, és nem úgy zárja ki a világot, hogy semmiről se vesz tudomást.
Láthatóan
tart valahová, mintha keresne valakit vagy valamit;
lefojtottságában
is szinte izgatott nak tűnik,
mint
akit valami belső késztetés
vezérel. Amikor fivére érte jön, hogy hazavigye,
megint csak tisztázatlan marad:
arnnéziás-e
Travis. vagy egyszerűen nem tudja eldönteni,
meg akarja-e
ismerni a testvérét.
Annyi azonban
bizonyosnak
tűnik, hogy ilyen súlyosa n gátolt pszichés állapotban aligha tarthatta
fenn magát éveken keresztüL Wenders egészen a csendes hibbantság
gyanújáig
elmerészkedik,
amikor például sorba
rakat ja Travisszel
fivére családjának
valamenynyi cipőjét a napsütötte
kerítésen.
Itt legalábbis egyfajta
pedantománia
jelei mutatkoznak
. s
még korábban,
a repülőtéri
cirkusz - Travis a
felszállás előtti utolsó pillanatokban
kimenekül
a gépből - depresszióból
fakadó,
fóbiás félelemre utal.
S ahhoz képest, hogy milyen bonyolult
klinikai eset, ez a Travis aztán néhány nap leforgása alatt magához tér,
lényegében
identifikálódik.
Ha persze számításba
kell is vennünk,
hogya
lelki jelenségek
vizsgálata
milyen ingoványos terület, hogy tiszta kórképek
felettébb
ritkán fordulnak
elő, s hogy pszichés károsodások csak egyedi mivoltukban
itélhetők
meg -

nos, mindezt megfontolva
is nyilvánvaló:
a Paris,
Texas hősének esete több mint valószínütlen. Éppen azért,
mert tünetei oly eklektikus
gazdaságban
jelentkeznek,
aztán meglepő gyorsasággal múlnak el. Fivére
házában,
kisfiával
találkozva,
Travis csakhamar
józanul céltudatossá válik. Meg akarja találni elhagyott
feleségét, gyermeke
anyját, akiről mindössze
anynyit tud, hogy melyik város, melyik bankjából
melyik napon utalja át rendszeres
pénzküldeményeit
a kisfiú, Hunter
számára.
Amikor elindul az asszony
után,
Travis már majdnem
azonos önmagával
- s nyilvánvaló,
a találkozásra éppen azért van immár
tudatos szüksége, hogya
szembesítés
eredményeként
teljesen
helyükre
tehesse a dolgokat.
Wenders
tehát nemhogy
pszichologizáló
filmet készitett,
de egyenesen
egy lélektani
esettanulmányt.
Ebből a gesztusból
kiérezhetö
némi szemtelen ralicitálás
a divatra. A lelkizös filmek divatj ára - hiszen itt aztán minden
szereplőnek
óriási lelke van_ A főszereplőnek
meg
egy óriási lelki defektusa.
Wenders mintha csak
kihívta volna saját magát: képes-e ebből a tömény "pszichologikumból"
olyan filmet csinálni, amiben nincs semmi negéd és szenvedelern.
Az eredmény
mindenekelőtt
a szinészuálasztás és -uezetés diadala. Mert Harry Dean Stanton valószínűsiti
a szerepet.
elhiteti
velünk,
hogy ez a két lábon járó pszichiátriai
tünetgyüjtemény
nem medikusok
okulására
összetákolt demonstrációs
példány, hanem az elveszett
ember huintesszenciáia.
Stanton hermetikusan
magába
zárul.
iszonyú koncentrációval
figyel
befelé, s ugyanakkor
furcsamód
mégis szűntelenül résen áll, hogy kivédje a világ behatolási
kísérleteit.
Megszállott
és apatikus
egyszerre,
bármily képtelen ez a kettősség.
Ez a színész az
átlényegülés
csodáját
mutatja
be, amikor valóságos emberré
formálja
e tulajdonképp
mindvégig meghatározatlan
eredetű lelki baleset áldozatát.
A megfejtés
ugyanis akkor sem lesz igazán
világos,
amikor
látszólag
megkapjuk.
Travis
meglehetősen
sajátos körülmények
kőzőtt
előadott ibseniádája
- a nagymonológ,
amelyben
feleségének,
mintegyeltartva
magától
mínden
személyességet,
felidézi kettejük
gyötrelmes
viszonyát és szakítását
- lévén mégiscsak
verbális hozlés. valójában nem érzékeltetheti
az egykori tragédia
súlyát. Lehetséges,
hogy Wenders
ne tudná:
filmen nem lehet maqánbeszédehre
bízni a kulcsinformációkat?
Ezt nyugodtan
kizárhatjuk.
Logikus,
hogy ha a rendező
meg
is tenné. Wenders
nem véletlenül
hagyja ki a
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Harry Dean Stanton
flashback
lehetőségét.
Öt csak a jelen érdekli
- a múltat abban akarja tetten érni. Számára
Travis és Jane itt és most találkozása
a fontos,
amelynek körülményeit
úgy alakítja, hogy e kései szembesítésnek.
mint helyzetnek,
rendkívül
-irős. mondhatni
bizarr hatása legyen.
Travis egy peepshow-klubban
talál rá Janere. Wenders valamelyik
interjújában
elmondta,
hogy pontosan
ilyen intézmény
sehol sem létezik. A "szolgáltatás"
lényege
ugyanis
abban
áll, hogy a férfivendég
helyet foglal egy fülkében, amelyet
üvegfal választ
el a másiktól.
A
kuncsaft
átlát ezen a falon,
míg a lány, akit
megrendel,
nem látja őt. A férfi telefonon
kőzölheti kivánságait,
de nem lépheti át az üvegfalat. Ez a "mindent
a szemnek ... " - kínálat
a partner elérhetetlensége
ellenére is személyes
kapcsolat,
mert az adott fülke adott hölgye kizárólag az őt választó vendégnek
engedelmeskedik. Ha az úgy kívánja, egyszerűen
csak beszélget, vagy hallgatja,
mit beszél a másik. A
szemérmetlen
kukucskálás
ismert intézménye
köttetik
itt össze a gyónás, sőt: ha úgy tetszik,
a pszichoanalizis
lehetőségével.
Travis tehát megrendeli
a feleségét. Az üvegfal másik oldalára.
Az asszony nem látja, ki a
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vendége,
és a telefonban
a hangját
sem ismeri
fel. A szembesités
jó ideig egyoldalú.
Travis
hosszan figyeli Jane-t, aki azt hiszi, hogya
férfi a gyónó típusba tartozik,
és bátorítja
a beszédre. Végül Travis elszánja magát - de hátat
fordít az üvegnek, mielőtt elmondaná
Jane-nek
"egy barátja történetét
. A szituáció most már
valóban olyan, mint a gyóntatószékben,
egyikük sem látja a másikat. S kezdetben
Jane még
gyanútlan.
Travis egy házaspárról
beszél neki;
egy férfiról, aki végletesen,
abnormálisan
kisajátította
fiatal feleségét,
s féltékenységével,
a
másik önállóságát
semmibe
vevő szerelmével
megnyomorította,
kétségbeesésbe
kergette.
Odáig juttatta,
hogy az asszony még gyermekét is nyűgnek
érezte, a férj újabb eszközének
az ő "gyarmatosítására"
. Jane csak akkor döbben rá, hogy a saját történetüket
hallja, amikor
Travis már elválásuk
drámai éjszakájához
érkezik az elbeszélésben.
A férfi befejezi a vádbeszédet önmaga felett, s visszafordul
az üvegfal felé.
Elmondja
még Jane-nek,
hogy fiuk,
Hunter
melyik
szállodában,
hányas szobában
várja az anyját - és kilép a szobából.
A jelenet ritka rendezői
trouvaille,
a film
rnéltó csúcspontja.
Két emberben
valami felidéziidih, újból megtörténik
és véget ér. Nyilvánvaló,
hogyegymásratalálás
itt nem lehetséges; Travis és Jane ahhoz már túl messzire
távolodtak egymástól.
Jane, aki egykor csak Travisé volt. most mindenkié - Travis pedig megtanult egyedül lenni.
Wenders az "üvegfal
két oldalán"
megoldásával még azt is elkerüli, hogyafelidézett
múlt
monológja
valami feminista
igazság
szócsövéből szóljon. A karnera két, kálváriát
járt ember
arcára figyel, nehűnh. mutatja
őket, akik nem
látják
egymást.
Nasztaszja
Kinski
és Harry
Dean Stanton
úgy ülnek szemben
egymássaL
mint két elkárhozott
angyal. Pokolra
taszíttattak, de rátaláltak
az önállóságra.
Travis a szállodával
szemben parkel. és autójából
figyeli,
amint
Jane belép ahotelba.
Megvárja,
amig felér Hunter
szobájába
- ezt
látni az épület üvegfalán
át -; akkor begyújtja
a motort. és belehajt az éjszakába.
Azzal a tudattal. hogy Jane és Hunter egymásra
talált.
Wenders
számára
a gyermek
szerepe
legalább olyan fontos, mint Travisé. Már az Alice
a városokban
is egy eleve önálló, kiegyensúlyozott gyereket állított szembe "zűrös",
tépett lelkű felnőttekkel.
A kilencéves
Alice a legegészségesebb valamennyi
szereplő között, - mik őzben mindenki
azt hiszi, hogy neki van szüksége
a családjára,
az igazság talán inkább a fordí-

tottja. A Paris, Texas Hunterével
is valahogyan
ez a helyzet. Azóta, hogy Travis és Jane elhagyták, akisfiút
Walt, Travis fivére, és felesége,
Anne a sajátjukként
nevelték. Wenders az ő viszonyukkal.
kommunikációjukkal
érzékelteti,
hogy Hunter milyen erős érzelmi bázis kettejük
együttélésében.
Anne
majdhogynem
tönkremegy Hunter elvesztésének
még a gondolatára
is, és Walt is csak azért tereli a gyereket a megkerült Travis felé,
mert így tartja becsületesnek: hiszen Hunter végül is Travisé. A gyerek
pedig csakhamar
ösztönös
intelligenciával
igazodik el bonyolult
helyzetében.
Mintha
csak
megértené,
hogy Travisnek
általa kelJ teljesitenie küldetését. EI kell őt juttatnia
az édesanyjához; ahhoz az emberhez,
akitől egykor elvette. Mert Travis megváltása
csak az lehet, ha
Jane-t és Huntert visszaadja egymásnak -,
Wenders rendezői
kvalitásainak
nagy próbája a gyermek
szerepeltetése.
hiszen az, mint
tudjuk, mindig magában
hordozza a cukrozottság veszélyét.
Vagy legalábbis
az óhatatlanul
szentimentális
hatásokat.
A Paris, Texas azonban egy pillanatra
sem lesz érzelgős.
Bár a
Huntert játszó
Hunter Caison az úgynevezett
"tüneményes
szőke kisfiú"
prototipusa.
Wender s nem engedi gyerekesen viselkedni.
Nincs
hercigeskedés.
Hunter
önállóan
gondolkodó,
dönteni képes kisiskolás,
aki természetes
emberi tapintattal
mozog hirtelen
megváltozó
helyzetében. Az ő öntudatos
ártatlansága az, amelylyel szemben
valamennyien
felelősséget
éreznek: Walt és Anne, Travis és Jane is. A gyerek
tehát az az érték. amelyet Wenders elismer, és
minden egyéb szempont
fölé helyez. Jane nem
juthatott
olyan mélyre. hogy ne lenne méltó a
fiára, Travis pedig nem lehet olyan önző, hogy
ne mondana
le a gyerekről.
Mint ahogy Wal t
és Anne is megérti,
mi vitte el tőlük Huntert.
Wenders
szemében
végül is mindahányan
a

Nasztaszja

Kinski

gyerekhez
való
viszonyukban
határoztatnak
meg.
A Paris, Texas szorongató
és felemelő film.
Arról beszél,
hogy az emberek
elveszíthetnek
mindent.
ami onnön
személyiségükhöz
köti
őket; eltéphetnek
minden szálat, ami önmagukhoz vezet. És arról. hogy léteznek
még olyan
fogalmak,
mint vezeklés és megbékélés.
Vannak új utak,
amelyek
egy új személyiséghez
vezetnek,
és az elveszett embernek
visszaadják
egy másik önmagát.
Mészáros Tam á

PARIS. TEXAS, sz ines. NSZK-francia,
1984
R.: Wim Wenders;
F.: Sam Shepard: O.: Robby Müller : Z.: Ry Cooder; Sz.: Harry
Sam Berry. Dean Stockwell. Aurore Clément. Hunter Carsen. Nasztaszja Kinski

Dean Stanton,
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Az eszköztelenség eszköztára
Eduard Zahariev filmjeiről
Magyarországon
tanult filmrendező
filmjeiben
természetes
gyanakvással
magyar
modorosságok után kutatunk.
Ez esetenként
a bolgár Zaharievnél
sem reménytelen
vállalkozás,
meqis
sokkal becsületesebb
és hasznosabb
közelítés,
ha illő bizalommal
a sikerült szintézis elemeit,
egy nagyon is különbözni
képes alkotó művészetének
rejtett
forrásait
keressük,
anélkül,
hogy ezt a keresést feltétlenül
leleplezéssé próbálnánk átminősíteni.
Zahariev
1961-ben,
Máriássy
Félix tanítványaként
fejezte be a főiskolát.
Első munkái
Magyarországon
ismeretlen
dokumentumfilmek. Nálunk csak a hetvenes évek kőzepén,
A
társaság tisztelt tagjai cirnű alkotásával
mutatkozott be,
mely Karlovy
Varyban
különdijat
nyert. Ez a film, és a valamivel
korábban
készült Mezei nyulak
megszámlálása
születése
pillanatában
legkevésbé
az esztétizmus.
vizuális szépeIgés emlékezetes
tom bolását szenvedő.
vagy éppen csak a kitöréshez
készülő magyar
filmmel hozható
kapcsolatba,
sokkal inkább a
cseh film közismert
hagyományaival.
Mindkét
alkotás Georgi Misev forgatókönyve alapján
készült,
és bár a történetek
közott
semmilyen
tematikus
hasonlóság
nincs, néhány
ismétlődő dramaturgiai
jegy elárulja az író személyének
azonosságát,
és ezenkívül
utal a cseh
vígjáték
"rejtett".
forgatókönyv-szintü
sajátosságainak
nyilvánvalóan
tudatos integrálására,
a
továbbfejlesztés
kisérletére.
A Mezei nyulak
megszámlálásában hivatalos emberek érkeznek
a faluba, hogy az általuk meghirdetett
és ellenőrzött nyúl-számlálási
akcióval megzavarják
a
békésen tengődő falu életét. A társaság tisztelt
tagjai egyetlen, hosszúra nyúlt kerti mulatságon játszódik,
egy értelmetlen,
fáradt verekedéssel a végén. A "társaság",
ha az első film címében nem szerepel is, ott is ugyanolyan
hol
megcsappanó,
hol kiegészülő,
csetlő-botló
emberhalmaz.
melynek
tagjaira
ugyan külön-külön is figyelünk,
de igazán együtt érzékeljük
őket, akárcsak az első filmben. A szereplők térbeli mozgása
jól követhető,
könnyedén
lakjuk
be velük együtt azt az egyszerű
szerkezetű
teret, melyet a cselekmény
a figurák mozgására
kijelöl, és amit a kamera annyiszor
járhat be,
hogy alig marad képzeletünk
számára topológiai kiegészíteni
való. Ha pedig a két film fe-
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szültség-görbéit,
a hangsúlyos
pillanatok
eloszlását, ritkulását-sűrűsödését
vetjük össze, ismét
fontos, irót, rendezőt,
filmtípust
jellemző
sajátosságokra
bukkanunk.
Zahariev
filmjeire
- a
későbbiekre
is - jellemző a néző "dramaturgiai
természetű",
tudatos frusztrálása.
a feszültségkitörések
hirtelen
megállítása,
sokkoló visszavonása, vagy éppen utólagos
érvénytelenítése.
A társaság lisztelt tagjaiban
néhány kapatos
vendég hosszan,
körülményesen.
el bizony talanodva, majd újra lelkesülve
arra biztatja a hitzigazda nagyhangú
rokonát,
hogy álljon boszszút az egyik szornszédon.
akit egyébként
lehetetlen kitenni abból az ócska kalyibaból.
melyet
a vitatott
tulajdonjogú
telken önkényesen
berendezett
magának.
A tettrekész
férfiak végül
fölkerekednek.
Céljuk - akárcsak
elméletben
az előbb, most gyakorlatban
is - minden pillanatban módosul.
és ezzel változik a fenyegetettség
mértéke is. Tökéletesen
hiteles, és a nézőnek is - akár a szereplöknek
- elviselhetetlenül kínos frusztráció,
amikor a végre lendülethez jutó, gonoszul
pajkos akció megtorpan,
kiderül,
hogy a sokat emlegetett
szomszéd,
a
várakozással
ellentétben,
otthon van és alszik.
Miközben
a megszeppent
bosszúállók
új, elszántabb
szerepekbe
hergelik
magukat,
az érdekelt rokon pedig az alvó ember körül toporog, szintén fokozni próbalva harciasságát
az új
helyzetnek
megfelelően,
miközben a néző maga
is készül egy keményebb
összecsapásra,
az
amúgy is szánalmas
dulakodás
épp a legsúlyosabb pillanatban
pantomimszerű
mozgás-karikatúrába
csap át, aztán ismét az asztalnál
vagyunk, és következik
a korai Forman filmekből
jól ismert "plasztikus
zavar" ideje, az a melankólikus lebegés, mely mindig elválasztja
a "sűrun" groteszk
pillanatokat;
egyszerre
pihentet
és frusztrál.
Amit Zahariev igazán sikeresen kivont, átalakított,
saját céljainak
megfelelően
továbbfejlesztett a cseh filmvígjáték
hagyományaíból,
az
éppen ez: az elsődleges
értékek
számára alapként, mindent körbe folyó matériaként
szolgáló
másodlagos
hangulati
érték: a magyarázat
nélkűli. fájdalmasan
"görcsös"
létezés, a kozmíkus
zavar.
Zahariev
filmjeinek
szereplői
a sunyiság, a riadtság, az ügyetlen tettetés ritka változatos
árnyalataít
képesek
produkálni.
Nem

Kunyhó a nádasban,
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mindennapi
hitelességgel
képesek eljátszani
szavak és gesztusok különböző fokozatú hiteltelenségét. A rendező későbbi filmjeire is érvényes ez; és a magyarázat valószínűleg az improvizációra épülő, de sem a cseh vígjátékbóL
sem a magyar dokumentarista iskolából le nem
vezethető sajátos színészvezetési technika.
Ha Zahariev filmjeiben bárki szerepe szerint
hazudik, és a figurák nagyobbik része - esetleg mindenki - kisebb-nagyobb mértékben ezt
teszi; akkor, ha civil szereplőről van szó, a rendező a bevált és elfogadott módszer helyett
nem csökkenti, hanem fokozza, esetleg újra föltámasztja a kamera láz at a szereplőben, eszközként használja azokat az amatőr fogyatékosságokat, melyeket mások rejteni, tompítani igyekeznének.
Amikor profi színész re hárul ugyanez a feladat, a színész karakterétől és a filmben
megjelenített
típustól
is tökéletesen idegen
szöveget kénytelen improvizálni. A színésznek
tehát nem hazug embert kell játszania, hanem
őszinte embert, a legjobb tudása szerint.
de
olyan feltételek mellett. melyek ezt eleve meg-

valósíthatatlanná teszik, vagy legalábbis sajátos
irányban módosítják a szerepformálás
eredöit,
és végeredményként
olyan monoJógok,
dialógus-töredékek szűletnek,
melyekben vallomásos őszinteség, otromba hazugság és a mindkettőre vonatkozó ironikus távolságtartás szétbonthatatlanul egyesül.
Ennek a tudatosan hiteltelenitett
játéknak
egy másik, hasonlóan fontos fölhasználási közege az a gyakran ismétlődő állapot, melyet
csak jobb szó híján neveztünk egyszerűen zavarnak,
valójában mindig összetettebb annál:
például föltétlen kimutatható összetevője valamilyen tárgytalan, vagy nagyon is levezethető
bűntudat.
Zahariev amatörjei.
vagyamatőrré
tett, egyébként kiváló színészei ilyenkor nem a
színészmesterség
eszköztárát mozgósít ják, hanem szerepük helyett - vagy mellett - a forgatás-szituációt érzik át: tanácstalanul csetlenek-botlanak a számukra kiszabott térben, kidolgozatlan, darabos mozdulatokat ismételnek.
néha belenéznek a kamerába, aztán ugyanilyen
hirtelen elkapják a fejüket. Az eredmény: tő65
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kéletesen
hitelessé,
sokkolóan
erőteljessé
válik
az a tehetetlen,
fájdalmasan
görcsös alapközeg,
melyből
kiszakad va, nehéz vajúdás
után megszülethetnek
Zahariev
vígjáték-hőseinek
apró
kis akciói;
különféle
szánalmas
míkrokonfliktusok.
Zahariev maga mcséli.
hogy A társaság tisztelt tagjainak forgatásán
a szerenesés
résztvevők
valódi maratoni
lakomát
ülhettek
végig,
természetesen,
nappali
megszakításokkal,
és
igazi, kitűnően elkészített
ételeket kóstolhattak.
A profi színészek a civil szereplők közé vegyültek, és a rendező egyszerűen
arra a csoportra
irányította
a kamerát,
ahonnan valamilyen,
számára érdekes beszédfoszlány
megütötte
a fülét.
Természetesen
másképpen,
bár szintén tág improvizációs
lehetőséget
hagyva, kezelte
azokat
a dialógusok at, melyek a forgatókönyv
alapján
a cselekmény
mozgását,
a történet homogenitását biztositották.
A beszélgetést
kileső karnera.
ha a filmkészités
akadémikus
normáit nem követi is, azért nem tekinthető
vadonatúj
eszköznek. Csakhogy,
és itt jutunk vissza gondolatmenetünk
elejére, Zahariev
nemcsak
ellesi, de
szándékosan
meg is zavarja ezeket a beszélgetéseket a kamera céltudatosan
leplezetlen
tola-
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kcdásával,
vagy legalábbis
semmit sem tesz annak érdekében,
hogy ez a zavar ne következzen
be, ami pedig a hagyományos,
a megörökített
valóság háborítatlanságát
feltételként
szabó cinéma direct-közelitéseknél
alapvető fontosságú.
Csakhogy
- feltételezzük
- Zaharievnek
számos esetben
éppen a kamera jelenlététől
elbizonytalanodó,
megmerevedő,
esetenként
hamisan csengő dialógusokra
van szüksége,
és ezek
éppen így~ ilyen áron születhetnek.
.
Az a sajátos
sz ereplő-mozqatás,
dokumantarista dramaturgia,
melyet a rendező vígjátékai
számára
dolgozott
ki, későbbi
filmjeiben
is
megmarad,
ugyanakkor
éppen
általa
minden
megváltozik.
Zahariev A társaság tisztelt tagjaiban típusokat
vizsgált, és egy könnyed
kézzel,
egyszerű
szabályok
szerint rendszerezett,
groteszk tablóra
helyezte őket. A zavar, a toporgás a teljes tabló egynemű háttérszíne,
a sunyi
riadtság
egy-egy
figura tovább
nem bontható
tulajdonsága.
Későbbi filmjeiben
azonban
egyre kevésbé a szereplők
vagy szereplő-csoportok
köré teremthet.ő
tagolatlan
hangulat-aura
érdekli;
a sajátos
eszközökkel
kikevert
zavar,
rossz lelkiismeretű
bizonytalanság,
görcsös tehetetlenség,
me ly hamis formákban
rejtőzik,
-

mindezek az új filmekben
is kulcsfontosságúak,
csak éppen egyre inkább a szereplők
közti viszony alapját képezik,
és nem egy vagy több
ember jellemzését
szolgálják.
Itt már valóban
párhuzamot
lehet keresni a
magyar
dokumentarizmus
irányváltásaival.
A
dokumentaristák
kezdetben
típusokat
kerestek,
később már hangsúlyozottan
a típusok közötti
kapcsolat érdekelte őket, és csak addig kutattak
egy-egy típus karakterísztikumai
kőzt, amíg el
nem jutottak
addig a szintig, ahol a kapcsolatok, függőségek
magyarázata
található.
Az utolsó időszakban
pedig ezek a kapcsolatok
egyre
inkább személyes
viszonyokat,
lélektanilag
finom árnyalt vonzásokat-taszításokat
jelentenek;
mondhatjuk,
- dokumentarista
módszer.
anélkül, hogy technikája
változott
volna, alkalmassá tette magát arra, amitől eredetileg
legtávolabb állt: a hajdani
szociografikus
kezdetektől
"tiszta" pszicho-drámáig
jutott el. A Panelkapcsolatnak, az Úszi almanachnak - bár ez értékképző vetületeik
közül csak a sokadik - mégis,
ezen a szinten is van tanulsága:
új lehetőségek
támadtak
a "hagyományos"
improvizatív
technikában rejlő energiák
kihasználására.
A típushordozó, hangsúlyosan
egydimenziós,
rögtönző
amatőr helyett itt pályája
szerint sem tipikus
profi színész kell; aki szintén improvizál
ugyan,
de már nem az improvizáció
könnyen
irányítható tartalma
a fontos, hanem mélysége,
lélektani rétegzettsége,
és természetesen,
az így születő szereplő-viszonyok
különlegessége.
A szemlélet változásával
a dramaturgiai
feladat is változik: eddig publicisztikusan
érdekes helyzeteket kellett keresni, most olyan emberi konfrontációkat, ahol a gazdag és improvizálni
- gazdagságát
feltárni
- képes személyiség
a legjobb hatásfokkal
mutathatja
meg magát, és így
műfaj szerint rögtön a dráma magasabb
feszültségszintjén
születhetnek
és teljesedhetnek
ki
a konfliktusok.
Zahariev
bolgár kritikusai
is gyanakvással
fogadták,
amikor, a rendező
először a mai tematikát utasította
el, és kosztümös
filmet készített, majd amikor a karikatúrákat
mozgató dokumentarísta
(?) vígjátékot
fölcserélte
a lélektani dráma tágan értelmezett
műfajával,
Pedig
ezekben ~ későbbi filmekben
épp az a lehetőség bontakozik
ki. melyet még a korábbi
filmekben
fedezett
föl: a sajátos színészvezetési
technika,
a rögtönzésben
rejlő erők kihasználása. Ott ez még csak jellemző árnyalat,
itt már
alapvető
formai keret.
A Férfias idők vérbeli eastern, kosztümös
kalandfilm.
A szűkszavú,
eszköztelen
szinészi já-

ték alkalmassá
válik rendkivüli
feszültségek
érzékeltetésére,
ku szán elhelyezkedő
dramaturgiai erővonalak
pontos megmutatására.
A különleges követelményeket
maga a történet állitja: fecsegő dialógusok,
a színészmesterség
hagyományos
fogásai nélkül kell elhinnünk,
hogy
az elrabolt
szép parasztlány
valóban egyszerre
érez gyűlöletet
és szerelmct.
majd csak szerelmet az iránt a férfi iránt, aki másnak a megbízásából rabolta el, és hogya
férfi valóban becsület és szerelem között őrlődik, később pedig
a szenvedély
parancsa
és a józan ész sugallata
között - ez utóbbi csak annyit jelent, hogy túl
öregnek
találja magát a házassághoz.
De ezeken az elsődleges
alternatívákon
kívül még sok
más elhitetni való akad: becsület, szerelern. rokoní érzés, hagyományok
tisztelete,
férfibüszkeség - ezeknek mind felismerhetően
jelen kell
lenniük a film döntéshelyzeteiben.
hogy az őszszes tényező. súlyát érzékelve
elhiggyük
a választás-pillanatok
megsűrűsödő
levegőjét,
a
robbanás állandó kockázatát.
Ez az eszköztelen
játék 'azonban, ahogy az előzőkből sejteni is lehet, a civil rögtönzés
hagyományaira
épül, és
nem a makaróni-western
ek rafináltan
tökéletes
életszerűségét
másolja.
Ebben is, és a folklóregzotikum
mozgósításának
módszereiben
is van rokonság a Férfias idők és Szomjas György
betyárfilmjei
között. A főszereplők
a drámainak nem minősíthető
pillanatokban
valamilyen
rituális
stilizáltság
foglyaiként
járják
cselekmény szabta útjukat,
elvegyülve
a hasonlóan
mozgó amatőrök
között. - noha ők, a hősök,
valamennyien
kitűnő
színészek.
Azután egyik
pillanatról
a másikra
rendkívüli
hitelesítő
erővel életet lehelnek
a figurába,
és szabadjára
engedik szenvedélyeiket.
Természetesen
a bolgár rendező filmje alapvetőerr különbözik
a magyar
easternektől.
A
Férfias idők világa valóban "eastern"
világ, ami ebben az esetben a mohamedán
hagyományokat
jelenti.
Zahariev
nőrablói
még keményebben
tudnak
hallgatni,
még több információt bíznak a gesztusok ra, mint a magyar betyárok,
ugyanakkor
a legváratlanabb
pillanatokban a paródia
határát súrolva engedik
szabadjára érzelmeiket,
vagy törnek ki méltóságukat veszélyeztető
szószaporításban.
Miközben
Zahariev egyre merészebben
használja ki helyzetés figurateremtő
érzékenységét, sajátos
színészvezetési
fogásait,
egyre távolabb
kerül attól.
amit kezdetben
szolgální
vélt ezekkel az eszközökkel,
és egyre közelebb
az eszközök működésének
titkához. Újabb film-
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Kunyhó a nádasban, 1985.
je, a Kunyhó a nádasban a stílus tökéletesítésének, - átértelmezésének
- harmadik állomása.
A film bolgár címe: Elégia. A történet kűlön-külön megnevezett
cselekmény töredékekből - fejezetekből vagy inkább versszakok ból
- építkezik. Ezt a tagoltságot bár meg lehet
magyarázni, alkalmazása mégis inkább felesleges, mint kívánatos: többször töri meg a cselekmény lendületét. mint ahányszor hasznos elkülönítés eszköze lehetne.
A Kunyhó a nádasban ismét a jelenben játszódik: az egyszerű, azaz vígjátéki figurának
is alkalmas emberek körében. A történet is
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egyszerű, csak éppen nem vígjátéki. A nyugdíjas korú apa észreveszi, hogya béke és tisztaság szent menedékeként tisztelt, maga építette
halászkunyhót tulajdon fia találkahelyül használja alkalmi szeretői vel. A telrerautósofőr fiú
otthon, felesége, kisfia társaságában tökéletes
családapaként viselkedik. Ezt a hazug állapotot az apa nem bírja elviselni. Egyre őrűltebb,
követhetetlenebb cselekedetekre ragadtatja magát; kiszúrja fia autójának kerekeit, összetöri
az egyik szerető, a kantinos nő üzletének berendezését, közvetve a kunyhó másik látogatójának, a cigánylánynak halálát okozza. Halá-

losan összevész
a feleségévu,
válni
készül,
majd felgyújtja
a kunyhót, és magát is megöli.
Nem lehet pontosan
tudni, hogyan
lesz ebből
a langyos család-filmből
erényről és bűnről szóló fájdalmas
példázat,
elégia, mely megénekli
a bűn diadala fölötti szomorúságot.
Az öreg halála a Bolond Pierrot hősének
méltó ság nélküli halálát
idézi. Szórakozottan,
épp csak a
gondolattól
részegen
belelő a mocsár közepén
saját ladikja
fenékdeszkájába,
és bizonytalan
segélykiáltásokkal
vonja vissza tettét.
amint a
csónak süllyedni
kezd, hogy aztán az utolsó
pillanatban
ismét elfogadja
a halált, mivel már
nem tehet egyebet.
A film első felében Zaharievnak
olyasmi sikerül. ami határos a lehetetlennel
: európai rendezőként igazi japán filmet forgat. Nehéz megfejteni. mit is jelent ez, de bizonyos, hogy sz
neszvezetési
eszköztára
ismét fontos szerepet
játszik benne: az öreg fölfedezi a kifeszített
ajtajú, megszentségtelenített
kunyhót,
dühében
kitőri az ablakot,
- majd azzal a stilizált mozqással. a harag már-már
parodisztikus
jelzéseit
szaporítva
indul el, mely egyszerre
fejezhet ki
kezdődő
- európai
- szenilitást.
és temperamentumos
dühöt egy keleti gesztus-nyelvben.
Valamennyi
szereplő
számára
megcsillan
a
nézőtől és alkotótól
nyerhető
felmentés
reménye; a fiú igazán, szívböl tud zokogni. "valami
nagy baja lehet. azért kellenek
neki más nők"
í-

- véli az anyja. A szeretők is szánnivalóan
szerencsétlenek.
Egyedül
az apa jár-kel
acélkemény szamurájként.
forog körbe-körbe,
egészen a harakiriig.
Hol botrányt
kavar, hol magába roskad,
feleségének
panaszkodik,
fiának
prédikál
- de bármit csinál is, minden szerepváltás fájdalmas
rángás, görcsből
görcsbe merevedés.
Ha az eszköztelen.
rögtönzéses
technika először szociológiai
tipusok
érzékletessé
tételét,
garantált
hitelességét
jelentette,
és közvetlen
ezután
a lélektani
típuskeresés
következett,
ugyanezzel
az eszközzel.
akkor itt már nem is
lélektani
emberi-rnintákról.
hanem egy ember
köré
gyüjtött
lelkiállapot-rninták
ról beszélhetünk;
pszicho-dráma
helyett
analiz isről,
hol
dűhkitöréssel.
hol hallgatással.
Lehetetlen
nem összp.ontosítani
erre az öregemberre.
A szerepváltások
ismétlődő
sokkja
nem engedi
figyelmünket
elkalandozni.
Legalábbis a történet
első kétharmadában.
Sajnos,
az utolsó harmadban
ez a film is európaivá
.xlúsul" . A varázs megtörik : kuszálódó
szálak,
nagy- és kulcsjelenetek,
"árnyalt",
azaz hagyományos
jellemábrázolás
veszi vissza az uralmat. Szerencse,
hogya
rendező
eddigi pályájának kulcsa - tehát a folytatás
is - az első
kétharmadon
belül lokalizálható.

KUNYHÓ ANADASBAN,
(Elegija) szines. bolgár, 1985
R.: Eduard Zahariev : F.: Alekszandr Tomov : O.: Georgi Nikolov,
Krisztina Kosztadinova,
Aevton Radicsev, Mariana Dimitrova

Hirsch Tibor

Z.: Valenti

Botev;

Sz.: Ichak Finci,
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FILM-MÚZEUM

Clarence Brown: Anna Karenina
losef von Sternberg: Bűn és bűnhődés
- Anna Karenina, amerikai. bem.: 1935. augusztus 31., Capitol Mozi: forg. könyv: Lev
Tolsztoj regénye nyomán Clemence Dane és
Salka Viertel : operatőr William Daniels; zene: Herbert Stothart; díszlet-jelmez:
Cedric
Gibbons, Frederic Hope és Edwin B. Willis.
rendező: Clarence Brown; prod.: David O.
Selznick - Metro-Goldwyn-Mayer.
Szereplők:
Greta Garbo (Anna Karenina) , Fredric March
(Vronszkij). Freddie Bartholomew
(Szergej).
Maureen
O'Sull ivan (Kitt y)' May Robson
(Vronszkij hercegné). Basil Rathbone (Kart~nin). Reginald Owen (Stiva). Gyles Isham (Levin). Phoebe Foster (Dolly) _
- Crime and punishmeni, amerikai. bem.: 1935.
november 20_, Radio City Music Hall; forq.
könyv: Dosztojevszkij regénye nyomán S. K.
Lauren és Joseph Anthony; operatőr- Lucien
Ballard ; zene: Louis Silver ; díszlet: Stephen
Goossens; jelmez: Murray Mayer;
rendező:
Josef von Sternberg ; prod.: B_ P. Schulberg Columbia. Szereplők: Edward Arnold (Porfirij
vizsgálóbíró). Peter Lorre (Raszkclnyíkov). Marian Marsh (Szonya), Tala Birell (Antonia),
Elisabeth Risdon (Raszkolnyikov anyja). Robert Allen (Dimitrij) , Douglass Dumbrille (Grilov). Gene Lockhart (Luzsin) .
Ez a két film akkor készült, amikor még nem
okozott gondot a filmesztétáknak.
hogy a hetedik művészet
az irodalom szolgálóleánya-é,
hogy elveszíti-e önálló arculatát, ha nagy műveket adaptál. Mi több: még azt a kérdést sem
tették föl, hogy lehet-e sikeres a filmre való
átültetés.
(A közönség azóta sem teszi föl ezeket a kérdéseket - de hát mire menne a film70

esztétika, ha erre az elhanyagolható kisebbségre figyelne? __.)
A két filmet mégis az köti össze - az időbeli közelségen túl -, hogy mindkettő
kimagasló irodalmi alkotás nyomán született. S hozzá: a nagyrealista orosz regény talán leghíresebb-legnépszerűbb műveit adaptálva. Egy tősgyökeres, meg egy Európából kirándult amerikai elképzelései az orosz valóságról és filozófiai elreppenéseiről - történet szociológiai szempontból sem érdektelen mai újranézésük.
Közhely. hogy az adaptálás mint olyan: a lehetetlennel egyenlő. Nem az a probléma tehát.
hogy mit veszít az új műfajban egy-egy regény,
novella vagy dráma - inkább az, hogy mivel
bővül jelentéstartománya,
miféle új színek kerülnek a palettára. A veszteség oldal könnyebben kimutatható - a nyereségre viszonylag kevés a példa, Különösen így van ez éppen a
nagyrealista regényirodalom alkotásait illetően,
melyekben az epikus történet csak részben hordozója a filozófiai lényegnek - ez inkább statikus eszmefuttatásokban és lírai kitérőkben van
jelen. A filmművészet viszont - ne felejtsük:
ötven évvel ezelőtt vagyunk, a cselekményt, a
történést fölfedezett film korában - asztoriból
kell kiinduljon, s a vágások, beállítások sugallta képi többlettel emelheti azt igazán az eszmék birodalmába. De a történetet alapvető en
nem tagadhatja meg.
Az Anna Karenina és a Bűn és bűnhődés csábító lehetőségek izgalmas történetek elmondására. Hiszen már a sztori k is több jelentésűek, ráadásul fordulatosak,
Iineárisak.
nagyívűek. A szabadság fogalmát taglalják közérthető köntösben. A szabadságét, mely a kor
Amerikájának (is) egyik kőzépponti
probléma-

Brown: Anna Karenina,

1935, Freddie

Barthomolew,

ja .. Az európai
örökségtöl
szabadulni
akaró
amerikai polgár ízlése jelenik meg a filmekben,
de ebben a szabadulásban
a hagyományok
vállalásának
szép szomorúsáqa
is ott munkál.
A
lerúgni vágyott kötöttségek
még hordoznak
jelentést, még bírnak tartalommal,
még köt hozzájuk valami paternalista
nosztalgia
- de a felszabadulás,
az öntudatra
ébredés
vágya egyre

erősebb.
Tolsztoj hősnője éppen ezért sajátos változáson megy át az amerikai
filmben. Greta Garbo
Annája közelebb
áll Ibsen Nórajához.
mint az
eredeti figurához.
Természetesen
a két irodalmi figura is sok hasonlóságot
mutat - ezúttal
talán fölösleges
lenne belemenni
annak a századvégi
öntudatosodási
hullámnak
az elemzésébe, mely rokonít ja öket. De Nóra a polgári
- berendezkedésében
nagypolgári,
szernléletében kispolgári
- babaházból
akar szabadulni,
pontosabban
ott jön rá, hogy nincs igazán babaház, nincs igazán védettség
- míg Anna egy
önmagát
túlélt
feudális
nemesség
sarja,
aki
köré még nem épül babaház.
Konvenciók
sze-

Greta Garba és Basil Rothbone
rításában
él mindkét
asszony
- de Nóra kenvencióit
egy feltörekvő
osztály alakítja
éppen
(máig ható érvénnyel),
Annáét egy létében-életformájában
a történelem
által megkérdöjelezett,
letűnö osztály és társadalom.
Ami nagyon leegyszerűsítve
a dolgokat
azt is jelenti:
Nóra
vállalhatja
az egyedüllétet,
lehet esélye a korivenciókból
való kitörésre
- Anna lázadása viszont csak a konvenciókon
belül történhet,
s
amint kívülrekeszti
magát a játékszabályokon.
avagy a játékszabályok
lökik ki öt, csak a mártíromság maradhat
számára. Nóra képes magányos harcra, Anna magányosan
csak a feloldó
halálba menekülhet.
Nem adottságok,
az anyaszerepre
való alkalmasság
kérdése
ez elsősorban - sorsuk egy lelépő és egy kialakuló etikai
rend más-más eredményű
tagadása.
Nóra életében a tarantella
is hazug illúzió
- Annának
még lehetnek valódi nosztalgiái.
A nagy moralistáknak
sohasem
az elveikre
kell igazán odafigyelnünk.
Tolsztoj gróf is képes volt szavakba önteni a maga munka- és szeretet-frázisait,
melyekkel
megmenthetönek
vél-
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BrowlI:

Anna Karenina,

1935, Fredric

March

és Greta Garbo

te a maga társadalmát. Atalakítani a szerkezetet - erre nem is gondolhatott. Gyönyörű pravoszláv nosztalgiái. etikai normái szecsőként
meredeznek ki káprázatos regényeiből. De a
zsenialitása a történeteiben van. Mert minden
változtathatónak hitt erkölcsi struktúra és rnunkavágy mellett Annát. talán legkedvesebb hősnőjét a halálba küldi. Talán az önjelölt próféta
tudna megoldást - az író a zsigereiben érzi.
hogy kivezető út csak a vállalt mártírium lehet. A moralista áldozata ez akiúttalan
eszmékkel szemben. Mert az író nosztalgiáit szükségképpen legyőzi realitásérzéke.
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Csakhogy Tolsztoj világképet indukáló nosztalgiáihoz az amerikai filmnek semmi köze
sem lehet. A hangsúly tehát átkerül a kitörés
szükségére. Garbo Annája Nóraként éli meg a
történetet. olyan asszonyként.
akit képesnek
kellene tartanunk arra. hogy megálljon a maga lábán. akár áruló férfiak között is. Amikor
a vonat elé veti magát. immáron nem a valóság győzte le az elvont eszméket - az egész
szomorújátékká
alakult csupán. A nosztalgia,
a valódi társadalmi milíő lekopásával a tragikum is feloldódik, hogy átadja helyét a szomorú példázatnak.

Nem az adaptálás okozta szükségszerű csonkulásról van tehát szó. Clarence Brown rendező kora világképében füröszti meg a maga Anna Karenináját, gyakorlati szabadságvágyában
Nórává szoborja. Pedig Brownnak van érzéke
a lelki rezdülesek. a filozofikus párlatú történések iránt. Filmje egyáltalán nem könnyes
hazugság egy füstbe ment szerelemről - erre
is volt példa, éppen egy 1927-es Anna Karenina-feldolgozásban, az ugyancsak amerikai Szetelem című filmben -, ő inkább kiutat és modellt keres az egyéniség érvényesítésére. De a
történetet ő sem szabhat ja át. Közvetlen előkepe talán Samuel Goldwyn filmje, az emlékezetes Tolsztoj-adaptáció,
a Feltámadás lehetett,
mely az önostorozó menekülés helyett a megváltás lehetőségére helyezte ugyancsak a hangsúlyt.
Brown, a Tennessee Egyetemen végzett egykori mérnök. aki repülős volt a világháborúban,
majd motorcéget alapított - nos, Brown két
lábbal áll a realitások talaján. Nincs nosztalgiája - csak vágyai vannak az egyéniségről.
Akit Garbóban talált meg - másik nevezetes
közös munkájuk, a Walewska gró/nó is ezt bizonyítja. Ezért színte mindent rábíz - még annak a valószinűsitését
is, hogy Nóra a vonat
elé veti magát. És minden eszközt ennek érdekébe állít. A Garbót legjobban fényképezni tudó Daníels kamerája Anna megtisztulásra-szerclemre-emberségre
vágyó arcát teszi a középpontba. Minden és mindenki ezen a fény törésen keresztül érvényesülhet csak. A nosztalgikus szépségből itt kegyetlenség lesz, a filozófia
harmadrendűvé
és fölöslegessé válik. Garbo,
a szerelmcs. Garbo, az anya - kisfiaként az
ünnepelt gyereksztárt. Copperfield Dávid alakitóját,
a kis Freddie Bartholomew-t zárhatjuk
érzékeny szívünkbe -, Garbo, a kiszolgáltatott,
Garbó. a kétségbeesett:
ezek a fázisok adják
a film szekvenciáit. Óriási színészi jutalomjáték szemtanúi lehetünk - de Brownt dicséri.
hogy az egyéniség finom csúsztatásával korszerű filozófiát és modellt is képes sugallni.
Persze közben menthetetlenül kimarad a történet és a sors tragikuma. Érthetően. Brown
szükségképpen nem tekintheti az egyedül lehetséges megoldásnak Anna választását, hiszen
akkor saját hitével-világképével
kerülne szembe. Márpedig azt akarja erősíteni. hogy az
egyéniség megtalálása, öntudatra ébredése döntő és felszabadító lépés. Az amerikaí polgárnak
ezt kell fölfedeznie Anna történetében. Szomorú, hogy ez a hősnő rosszul dönt a felszabadulás pillanatában - tragíkus az lenne, ha tör-

Brown:

Anna Karenina,

1935, Gteta Garba

vényszerűnek tekintenénk a megoldást. Ezért
lesz Tolsztoj Anna Kareninájából 1935-ben Nóra szomorújátéka. De mint ilyen: a legjobb
Garbó- filmek közül való.
Sokkal bonyolultabb a helyzet a Bűn és bűnhódés esetében. Már csak azért is, mert Dosztojevszkij műveiben a történet sokkal áttételesebben hordozza a maga filozófiáját. Tolsztojnál
epika és elmélkedés néha zavaróan válik ketté
- Dosztojevszkijnél egyik mozgatja a másikat,
és viszont. Tolsztoj hősei élik a maguk életét és közben olykor-olykor világot megváltó eszmékkel bíbelődnek. Dosztojevszkij hősei esz73

Sternberg : Bűn és bünhödés,

1953, Marian Marsh és Peter Lorre

rnék és téveszmék bűvöletében kényszerítik cselekedeteiket a világra. Eszme és történet egymást feltételezik - egyikről sem lehet lernondani a másik rovására.
Sternberg filmjében mégis ez történik. Pedig
Brownhoz képest feltétlenül ő a .. művész", bár
a mesterséget sem tudja kevésbé. De Dosztejevszkijt - mint az általam látott valamennyi,
akár azóta készült adaptáció - minden pillanatban egyjelentésüvé egyszerűsíti. Célja több
volt, mint egyszerüen filmre ültetni a cselekményt - naplójában azt írja, hogy Dosztojevszkij esetében el kell felejteni minden rutint, mert
annak helye itt nincs, nem lehet idegenvezetőnek maradni egy öntörvenyű világban, hanem
meg kell értetni és élni a történetben-filozófiában lecsapódó ellentéteket. Állást kell foglalni
- szögezi le önmaga számára.
Azután éppen a történeti-filozófiai ellentétekkel marad adós. Mert a cselekmény mozgatórugóirói nem vesz tudomást. Már a korabeli kritika is ezt kérte számon tőle. Andre Sennwald
a New York Times 1935. november 22-i számában közölt részletes elemzésében azt írja, hogy
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Stern berg meztelen
krirnivé
egyszerüsítette
Dosztojevszkij
regényét.
elsősorban
azáltal.
hogy a figurák motiváltsága eltűnt a filmes feldolgozásbóL Nem tudjuk meg például - Folytatja Sennwald =, mi hajtja a gyilkosságig a
Peter Lorre alakította Raszkolnyikovot, s még
a vizsgálóbíróval való remek párbeszéd- jelenetekben is csak a figura patologikus vonásai tűnnek elő, nem a cselekedetei mögött munkáló.
azokat irányitó filozófia.
Valóban: Sternberg Raszkolnyikovja
érthetetlenül zuhan a fényes karrier lehetőségéből a
teljes nyomorba, s úgy tűnik, az uzsorá snő
megölését csak ez a nyomor motiválja. Ebben
az esetben azonban Porfirijjal való párviadalának lényege csak a macska és az egér izgalmas intellektuális harca lesz, nem pedig a napóleoni és a polgári ideológia ütközése. Kétségtelen: a filozófiátlanított
krimi is izgalmas
és érdekes, bár alig van köze Dosztojevszkijhez. Ami eszme egyáltalán feltünik a filmben,
az meg sokkal inkább Tolsztojé: Raszkolnyikov és Szonya kapcsolata a Feltámadás keresztényi vállalását idézi. nem azt az ördögi lélek-

tani és intellektuális
harcot,
öldöklő
küzdelmet, melyet Dosztojevszkij
höse az egyéniség
kiéléséért
folytat.
Peter Lorre. a magyar származású
kitűnő komikus
- aki egyébként
Fritz Lang zseniális
filmjében (M. Egy város keresi a gyilkost) bravúrosan alakít egy patologikus
bűnözőt - nem
talál más fogódzót
Raszkolnyikovra,
mint a
psziché kóros elváltozásának
megmutatását.
Az
ő Raszkolnyikovja
nem dönt - egyszerűen
patologikus
elváltozásban
szenvedő
beteg ember.
Az egykori
orosz egyetemista
intellektusának
helyére itt az amerikai
bűnöző kóros félelme
tűlekszik.
tgy a történet
alapvetően
és végérvényesen
súlytalan ná válik.
Olyannyira,
hogy nemegyszer
a komikum határát súrolja
a megjelenítés.
Már az idézett
Sennwald
is azt írta, hogy a komikus
Lorre
alig állja meg a nevettetést
- de hiba lenne
az egészet az ő nyakába
varrni.
Tény, hogy
szemforgatásai,
bazedovos
tekintete,
ideges nevetései semmiféle
katarzis,
de még együttérzés
kiváltására
sem képesek.
Am igaz ez a többi
szereplő
viszonylatában
is, bár nem
ennyire
szélsőségesen.
Szonya a legvadabb
perdita-romantika kellékeként
tűnik föl mindvégig:
tisztaszívű, jólelkű, de nyomorgó
kurva, aki Mária
Magdaléna
szerepének
eljátszására
készül
egy
amatőr alázatával
és tehetségtelenségével.
Luzsin nevetségesen
sértődékeny
bankigazgató,
aki joggal nem ért az egész ből egy árva szót
sem. Porfirij megöregedett,
valaha
nehézöklű
mcsterdetektív.
akinek nem jutott krimiírótól.
mondjuk
Chandlertől
magánnyomozói
praxis,
ezért koptatja
az állami ruhát. A nyomor képeit
amerikai
bérkaszárnyák
puritán-rideg
rendje helyettesíti,
az intellektuális
párviadalok helyébe fogdmegjáték
kerül. Hol a szívnek
kell megszakadni
egy-egy
melodramatikus
jelenetben,
hol bűnös és bűn üldöző vitathatatlan
kimenetelű
hadakozásán
kellene izgulnunk.
Kétségtelen,
hogy Sternberg
a korlátok
közé
szorított egyéni cselekvések
pártján áll. A patologikus személyiségű
Raszkolnyikovval
szemben az ő szimpátiája
a nagytudású
Porfirijé.
Edward
Arnold
mackótestébe
Sternberg
Ivan
Karamazov
megváltó
lelkületét
igyekszik
beültetni. Ezt a csúsztatást
azonban
végképp
nem
birja ki a történet
- és Raszkolnyikov
figurája
sem. Az amerikai
film - és Sternberg
teljes
alázattal
veti alá magát ennek a követelménynek - nem képes meglenni
ideálteremtés
nélkül. Ennek kedvéért
legtöbbször
a részigazságok és az árnyalt
ellentmondások
ábrázolásá-

ról is lemond.
Márpedig
rendezőnk
számára
Porfirij közelíti az ideális magatartást
- hiszen
ő megérti.
hogy
Raszkolnyikov
félrecsúszott
egzisztencia,
akit okossága
- erről egyébként
csak szó van, de nem ábrázoltat ik - sem ment
meg a nyomor embertelen
hétköznapjaitól.
Dc
Porfirij
egy törvényszerető
- mindig alkalmas
törvényt
hazudó
- társadalom
nevében
nem
mentheti
föl az eltévelyedett
bárányt.
feloldozást nyújt azzal. hogy betegnek
tekinti.
és
szinte mellé rendeli
védöangyalként
a mégis
tiszta Szonyát.
A szlavofil
kereszténység
ideológiájától.
a
reális környezettől
megfosztott
történet igy példázat lesz arra, hogy a társadalommal
szemben nincsen helye a korláttalan
szabadságnak,
Ez ismét az amerikai
polgár gesztusa - aki berendezhetőnek.
lakhatónak
ítéli a maga közegét. Sternberget
nem az érdekli. hogy Rászkolnyikov miért. minek a nevében lázad - csak az
foglalkoztatja,
hogy e motiválatlan
lázadás értelmetlen
és cseppet
sem szükségszerű.
Még
szerencséje
Raszkolnyikovnak,
hogy az államgépezet
Porfirij t tudja vele szemben
fölvonultatni, ezzel mintegy
lehetőséget
teremtve
számára a megtisztulásra.
Ha ugyanis egy társadalom szabad egyéniségek
önkéntes
és igazságos
korlátvállalására
épül, akkor értelmetlen
a szabadság erőszakos
fölmutatása.
A Bűn és bűnhődés olyan csúsztatással
dolgozik Dosztojevszkijhez
képest, amellyel teljes
egészében
megszünteti
a regény minden
értékét. A történet viszont önmagában
nem jár sok
újdonsággal:
motivációja
nélkül szokvány-krirnivé nevetségesül.
Sternberg
éppen ezért sejtelmesre, borongós szürkére fényképezteti
a filmi világot - de a sejtelmesség
mögül egy tarsadalmi
ideológia
igazolásának
lólába lóg ki.
Nem szeretem az adaptációkat.
De igazán jó
és eredeti film esetében szinte eszembe sem jut
a hivatkozott
más műfajú eredeti. Ennél a két
filmnél azonban
nehezen
tudok szabadulni
az
olvasmányélménytől.
Ami az én kategóriáim
szerint annyit jelent:
bár nem egyformák,
de
nem jó filmek. Ha jó színészekre
vagyunk kíváncsiak,
s adalékok hoz akarunk
jutni az amerikai világpolgár
történetszociológiájához,
no
meg vonzanak
az izgalmas
melodrámák
mégis jól szórakozhatunk.
Mert Tolsztojt
és
Dosztojevszkijt
tönkretenni
nem nehéz - de
teljesen, minden izében : ez azért mégiscsak
lehetetlen.
Bányai Gábor
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ZSÁMBOKI PAPÍRMOZIJA
MOLDOVÁN

DOMOKOS

"Ha megyek látomásba ... "
Hommage a Kallós Zoltán
filmforgatókönyv
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Amikor peregni kezd a film: régi, elságult fotók váltakoznak egymással: dimbes-dombos
moldova i táj. a völgyben
megbúvó házacskákkal.
falurészletek
kapirgáló tyúkokkal.
gémeskúttal. szénásszekérrel.
temetési menet pappal. zászlóvivő asszonyokkal, búcsú a templom körül. éneklő, imádkozó
sokadalommal.
Közben - a képen kívül - a film bevezetö szövegét halljuk:
- Közel tíz esztendeje jártam először Moldovában. a Román Szocialista Köztársaság Bákó megyéjének csángómagyar
falvaiban. A fényképek is ezen a vidéken készültek. A Bákó
melletti Lészpeden ismertem meg az 52 esztendős Jánó Ilonát,
aki Istennek tett fogadalma szerint szűzleányként él. Ilonát
látomásai és túlvilágról közvetített üzenetei miatt a falubeliek
s a környékbeliek "látóleány"-nak
nevezik. 1984 őszén meglátogatta Baranya megyében élő rokonait. Ez jó alkalom volt
nekünk, hogy Ilona - számunkra néha nehezen érthető csángómagyar
nyelven mondott történeteit
megörökítsük
élőkről és holtakról, pokolról és mennyországról.
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Szembejön velünk a Keleti pályaudvarra befutó mozdony,
majd meglátjuk a vonat ablakában Ilonát, amint szemével az
őt várókat keresi, miközben egy gyönyörű csángó altatót hallunk.
Ilona csángó ünnepi viseletben : hímzett képtárban
- irhamellényben - és magaszőtte katrincában - szoknyában száll le a vonatról, ahol Anna, a Magyarországra származott
rokon örömmel várja. Együtt mennek a kijárat felé.
Egyházaskozár. Hirdeti a falut jelző tábla. Néhány lépés a
kora őszi fényben úszó bokrok közott - s Anna házához érnek. Betérnek a szőlővel futtatott kis verandára. Közben a
lészpedi altató gyönyörű dallama is véget ér.
Éles vágással Ilonát látjuk hozelhépben.
ILONA: - Mikor mejek látómásba
erőst fáj a fejem. Úgyhogy ollyan eröst fáj, hogy le kell fekügyem. Érzem akkor,
hogy kell rnennyek látornásba. Olyan érzengésbe vagyok,
hogy mindig úgy megnehezedem testileg es, hogy nem tudok

előbb majtig dógozni. Úgy fájni fog a fejem. És akkor leteszem a fejemet és mejek látomásba.
Megjelenik
a film főcím e :
"HA MEGYEK LATOMASBA ... "
Hommage fl Kallós Zoltán
Ilona Anna szobájának szövőszéke előtt ülve mesélni kezd.
Közben megjelenik Ilona leánykori fényképe, majd halott
édesanyja képe a nyújtópadon.
s a felnött Ilona, amint virággal díszíti az útmenti Mária-oltárt Lészpeden.
ILONA: - Édesanyám decembemek a 18.-ikján halt meg,
és akkor mikor. péntek nap vót, mikor haladott le a nap, akkor édesanyánk odahívott. hogy búcsúzzék el töllünk. És mikor búcsúzni fogott édesanyám, aszonta tátámnak, édesapámnak, hogy csókojja meg. Vegyék föl a kicsikéket, mer a kicsikék eröst kicsikék vótak, s vegyék föl a kicsikéket, hogy érjenek oda, hogy csókojják meg. Megcsókolták, kicsikétül nagyig, mind. Én es megcsókoltam. Kifakattam sírva, és sírtunk. S jut eszembe, hogy a nap sugárja sütött bé, és mi mind
sírtunk, Akkor mentem a Szűzanya Mária képe elejébe és letérgyeltem. Aszontam neki: Édesanyám meghótt, Szűz Mária
legyen édesanyám!
- Az elsö látomásom vót 12 évesen. Akkor értettem meg,
a Jézusval beszélgettem, 12 éves vót C es, én es. Mikor ideatta, - három feszületkéje vót, és egyet adott nekem. És akkor Jézus monta, hogy: Mindig ez a feszület vélled marad,
ez a kicsi feszület, kis keresztecske. - ahogy mondatódik. S
én, elmontuk együtt a Miatyánkot, ez történt Lészpeden egy
keresztnél.
búcsús keresztfánál.
(Hirtelen
vágással a kamera a Lészpeden
ma is álló - román-magyar
feliratú
- búcsús-keresztet
mutatja egy elsárgult fényképfelvételről.)

ILONA: - Akkor az angyalom megmutitotta a világnak a
rosszát. És megmutitotta úgy a világnak a rosszát, ezeket a
bűnököt. úgyhogy mindegyiknek láttam, mintha sebesek lettek lenne az emberek, és mindig, hogy mentünk.
sebesek a
bűnb ül. Bűn miatt. Mintha léprásak lettek lenne az emberek.
S mutitotta a tisztátalanság, bűnöket es, mutitotta az embereket, mutitotta az asszonyokat. Mindig mutitotta a bűnöket,
bűnösöket. És aszonta nekem az angyal. hogy: Mindig fogod
érteni, de magad nem fogod hordozni, mert magad tisztán
kell maraggy. Tiszta szűz kell maradj. Akkor monta meg az
angyal az első rendet, hogy én. - De én nem tudtam, hogy
mit teszen az, mindig nem értettem. És akkor asz onta az őrzőangyalom: - Most nem érted. Nem érted, mer kicsike vagy.
De mikor mán meg fogsz nőni, akkor meg fogod érteni. De
magad nem fogod hordozni világnak a bűnjit, mert a jó Isten
úgy akar tégedet, különben megválasztott, hogy tisztán kell
maradj és szüzül kell élj.
A veranda felől
szobába, Ilonához.

Anna

egy

fiatal

házaspárt

tessékel

be a

ANNA: - Ilonka! Itt vannak a nyámjaim a rokonaim, akarnak veled beszélni!
ASSZONY: - Isten áldja meg!
ILONA: - Isten megáldja!
ASSZONY: - Hát itt van kend es'?
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ILON A: FÉRFI: ILONA: ASSZONY:
mer mondta
ILONA: FÉRFI: ILONA: -

Itt vagyok én es.
Isten áldja meg néni Ilona!
Jöjjenek,
üljenek le.
- Eljöttünk,
egy kicsit beszélgessünk
kendvel.
néni Anna, hogy itt van.
Igen, eljöttem.
S tud mondani nekünk valami jó tanácsot!
Hát mindig szerettem jót mondani.

Ilona hellyel kínálja öhet, s az asztal köré ülnek. Hol Ilona,
hol a vendég asszony közell~épét látjuk.
ASSZONY:
- Eröst nagy gondba s bajba vagyok, hallja-e!
Nehezes vagyok, terhes vagyok, s nem akarnám megtartani
a
gyermeket.
Má még van kettő, s azok nagyok, s kikacagnak
a faluba.
ILONA:
- Én tudom, hogy maga állapotos,
terhes, ahogy
mongyák,
itten, mert nekem egy hétvel ezelött meg volt jelentve. ott Moldovából
mikor indultam.
ASSZONY:
- Há ne mongyon ilyent! Há ki jelentette
meg
kednek?
ILONA: - Nekem megjelentette
az angyal. Sokszor el vagyok küdvel, hogy beszélgessek
sokakval.
Sokaknak
kellett
mongyam
meg: ne majd tegyék el a gyermeket.
Aki nem fogadja el a gyermeket,
az fel van függesztvel
az élet fájára, a
lábujival felfelé és a fej ivel lefelé. És a fejit verik essze. szél
veri essze. És mindig, hogy veri éssze. akkor fog fájni. nyilalni, nyilandosni
a társának,
hites társának
a fejitül le a lábaikig.
És nyilallik
úgy, hogy az egész csontikájában
menyen az a fájdalom,
és fájtassa. Azért mondom,
hogy fogadják kedvesen
a gyereket
el. Hogy ne legyenek
fölfüggesztvel maguk es az élet fájára.
FÉRFI: - Hát hol mutitsák ezt kendnek ?
ILONA: - Nekem ezt, látomásba
láttam. Mert elvittek lá-
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tomásba. És ez a fa úgy jő, nem vót sem a pokolnál.
sem a
mennyországnál,
hanem itt né, ettől a földtől fel vót. fel az
égig mind krákok vótak.
ágak vótak, és minden család egyegy ág, hogy mongyák itten e, egy ág mindegyik.
S amelyik
szép család vót, hogy elfogatta,
15 vagy 16 gyermek,
mind.
mindig mind a rózsa, tündöklő virágok, oanok vannak a kráken. azon az ágacskán,
hogy mongyuk
itten, azok a gyerekek. Aztán láttam limbusba gyerekeket.
melyikek
el vannak
téve. Hogy beszélgettem
vélük, hogy az édesannyik
nem
akarta világrahozni,
nem adott nekik kezet, nem adott .lábat,
nem akarta, hogy meglássa aszt a napot, melyiket a Jó Isten
csinálta. Mert ha meg nem szűletik. hogy úgy akarja eltetetni, akkor mindig fog enni belőle. Mer a túlvilágon
láttam
azt a helyet es, hol az asszonyok
eszik a gyereknek
a husát.
És akkor mindig fog maga es enni a husából. Nagy dolog ez,
mer ha úgy lenne, hogy csak tiszta hús legyen, de olyan pekkurás, keserü mind a méreg. Én érzettem es, kóstoltam.
mert
úgy atták nekem, hogy mindig mindenütt
meg kellett érezzem, hogy mit teszen, hogy rnilyen keserü. Mind a méreg,
mind az epe, olyan keserü az a hús, és ük kell egyék pekkurásan. úgy kell béegyék, és azért, hogy nem akarták gondoskodni és a gyermeket
elfogadni.
Azért szüvesen
fogaggyák
el.
ASSZONY:
- Erőst megijesztett,
hajj a-e !
ILONA:
- Na, Jóisten igy akarta, ezt akarta, hogy megmongyam,
és én megtettem.
Asztán magik hogy akarnak.
Amelyik anya nem teszi el a gyermeket,
tiszta kézzel megyen. Melyik anya elteszi a gyermeket
véres kézzel mén a
Jóisten elej be. És akkor mind mondatik,
ha maga kedvesen
elfogadja,
akkor nem meen véres kézvel a Jóisten
elejibe.
hanem tiszta kezekvel
meen. Azért fogadják
kedvesen.

Máriagyűd

(Baranya megye)
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A hegy oldalában zöld lombak közölt egy kéttornyú
templomot látunk s halljuh a haranqok zúgását.
Kisasszonynapi búcsúsokat vezetnek a papok, s fehér ruhában, fehér csipkés zászlákhal
a ministráns iiúcslcáh.
Hullámzik a sohasáq aihán az ismert Mária-ének - ezúttal fúvószenekari hisétettel.
\ A templom felé igyehvő, éneklő tömegben föl-föltűnik Ilona és Anna arca.
Ilona ismét szövőszéhe mellett ülve mesél tovább. Meséje
közben olykor egy-egy rút ördög képe is megjelenik - az
esztergomi Keresztény Múzeum
festményeiről.
Késöbb felmutatja otthonról hozott szenteltuizzel
teli his űueqecskéjét is.
ILONA:
- A szüzesséqért.
hogy szűz vagyok, tiszta vagyok, ezért eröst haragusznak
asátanyok.
Ugyhogy
jöttek,
még medveképbe
es. Mikor eljött medveképbe.
mindig odajött, reámszállott.
felhágott
reám az ágyba, ahogy vótam lefeküvel. és felhágott
reám táncolni
fogott. Táncolni
fogott
rajtam. Hát mondottam
neki: Száj jál le matehala
(nagydarab
ember) rólam! Mert érzettem a nehezségit,
hogy táncolt rajtam. Ö még csudámra
tett, hogy jött még fönnébb. Jött még
Iönnébb. ugy hogy csókojjon
meg ingemet.
S akkor ahogy
odaértette
az orrát, hogy csókojon meg, akkor az angyalom
a fejem tetején
akkor kezdte palini, verekedni
vélle, hogy
szájjon le, hogy űtte, hogy ne már csókojjon
meg éngemet.
Aszonta a sátán, az ördög, hogy szeret éngemet.
Ez inkább
sokat, többet késértett.
medveképbe.
ez van, a szüzességért
hogy ez igen haragszik.
De vannak
még más ördögök
es
melyik ek eljönnek, macskaképbe
többen, lovak-képbe,
masinákkal. ugyhogy jönnek reám. Emberképbe
es jöttek, még az
Ur Jézus fényibe es! Szüzanya
képibe es jöttek. És én meg
tudtam választani,
hogy ők, mert az Ur Jézus nevibe mikor
megszólitottam
és vaj keresztet
vettem reik, akkor mindig
megcserélődtek,
akkor kimutitódott
a fogik, ugyhogy akkorra
fogaik lettek mind a lovaknak,
nekik. Hogy kaffogtattak,
hogy mindig, hogy akarnak
megenni ingemet, hogy mért vagyok tiszta szűz. Mert mindig jönnek, sokszor hezzárn. úgyhogy szenteltviz
nélkül nem lehetséges.
Ugyhogy
ide, Magyarországra
es egy kicsi üvegecskével
hoztam szenteltvizet,
hogy elszentejjem
a sátányokat.
mert hogya
szenteltviz
égeti őket. Hogy mikor megszentelem,
hogy hintedzem.
akkor
ahogy csöpög réjik. akkor ők öt égeti a szenteltviz
és el kell
fussanak.

Szikrázó napsütésben - dombnak felfelé - fehér zászlót.
ministránsiiú]: vezetik újabb stáció hoz a hásságyi búcsúsokat, akik már németül énekelnek:
Wie mein Jesus mull ich

Dich erblicken,
0, wer band dich mit so
vielen Stricken?
Meine Sünde ist die Schuld,
O uerzeih' ewige nuur
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Jézusom,

hogy kell itt
látnom Téged,
Ki kötözött meg oly sok
kötéllel?
"Az én bűnöm tette ezt,
lrqalmazzél, Szeni
Keresztf"
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jabb stáció előtt állnak meg, s a búcsúsokat vezető pap
prédikációba kezd.
PAP: A keresztút elején gondolkozzunk
el azon, hogy
miért járunk keresztutat?
Keresztútja minden embernek van.
Tulajdonképpen,
ha tetszik neki. ha nem!
A fúvószenekar ismét rázendít, s a tőmeg énekel tovább.
Ilona közelképben folytatja .snondásait",
Közben-közben olvasó ördög, kardos angyal, nyilát feszítö
ördög képe jelenik meg - a Néprajzi Múzeum és az esztergomi Keresztény Múzeum gyűjteményéből.
ILONA: - Láttam Szent Mihály arkangyalt és beszélgettem véle, és megjelentette, hogy mi vót a történyetvel. Mikor
történt ez a látomásom mindig hogy szólt, mert megmutitotta, hogy mi történt, mikor a Jóisten teremtette az angyalokat. Az angyalokat teremtette két seregbe, ugyhogy jobbfelül
vót Szent Mihály arkangyal és balra, bal felül vót Lúcsifer.
A Lucsifer mikor meglátta olyan gyönyörüségeket,
olyan
szépséget, akkor fönnébb emelkedett, ugy akart, hogy főnnébb legyen mind az Atyaisten. S akkor azt mondotta néki,
a Jóistennek : - Nem akarok szolgálni neked, Uram. Egyáltalán es nem akarok szolgálni. Ugy akarok, fönnébb legyek
mind magad. Nem akarok alább legyek, fönnébb akarok
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uralkodni
mind magad. S akkor amikor ezt kiszólIotta
Lucsifer, akkor Szent Mihály arkangyal:
- Nem lehet fönnébb
emelkeggyél
mind az Atya! S akker esszecsördültek,
összeverekettek.
ugyhogy mutitotta
Szent Mihály arkangyal,
hogy
verekettek.
a lobbanásba,
hogy hogy verekettek.
S akkor azt
monta Szent Mihály arkangyal:
- Uram, válaszd ki Lucsifernek az angyalait,
azért, hogy mindig szépek vagyunk,
s
nem tudjuk, melyik hova tartozik!
Akkor kiválasztotta
úgy,
hogy megjegyezte
ököt. hogy adott nekik szarvat
es, csunyáé es változtak,
s farkat es adott a Jóisten nekik. És elváltoztatta öket. S akkor megteremtette
a pokolt es, akkor kezdték gyúrni bé a pokolba ököt. Gyurni bé a pokolba.
Mikor
kezdték
gyurni bé a pokolba,
akkor mindig kezdtek
rikójtozni, ahogy égeti erőst a pokol tüze. Mikor Szent Mihály
arkangyal
leszoritotta
innejd most Lucsifert a pokol tétejire.
az ajtajára,
akkor
azt rikójtotta:
- Uram!
Uram, Uram!
Ments meg ingemet.
mer mindig, ne rná veszejssz
el! Felgondoltam
a jövőt, felvizsgáltam
jövő gondolat jaidat is, tudom, hogy megteremted
az embert, s én úgy akarok, hogy
csinájjunk
egyebet. Válajsszuk
meg, a tiéd lesz a jók, és az
enyimek
lesznek a rosszak. U ram, U ram! Még kérek egyet!
- Mit kérsz, Lucsifer? - Kérem azt, a tűzbe ne veszejsz el!
Ugy járjunk
mind a förödőbe.
A tüzbe úgy járjanak
mind a
fördöbe.
S akkor
ezt mondta,
s aszongya,
hogy:
- Na,
aszongya,
megengedem.
Akkor esent izélte: - Uram, aszongya, még kérek egyet. Hogy, aszongya, megválajsszuk,
aszorigya, mindig hogy a jók legyenek
a tiéd, és mit el tudok én
csábitani.
azok az enyimek.
- Valósáqosan
hogy az ördög
csábit es! Mert ereje van itt a földön jobban mind az Istennek, mer a gyönyörüséget
mutitsa,
be az emberiségnek
az
izéjét. be a világ pompáját,
s hát mindiq többet el akar húzni.
Az ördög mindig jár, hogy többet elbolonditson
a rosszra.
RIPORTER:
- A pokolnak
hány helysége van?
ILONA: - A pokolnak
a helységje több van, ugy hogy vagyon a pokolnak a tornáca, melyik limbus es, s ottan vannak
a kereszteletlen
gyermekek
és a pogányok. Van asztán a langja, a pokolnak
a langja. Van asztánd a külső setétség, fogak
csitorgatása,
gyehenna,
ezek mind izé, odatartoznak.
s a pokol talpa. Pokol talpa. Ott olyan, ahol az ördögök
sütik a
gretárokon
(rostélyokon)
az embereket.
Ahogy
mondtam,
hogy milyen
keservesen
rikójtoznak.
sirnak.
hogy mindig
hogy égnek, forgassák az ördögök, minden 5 minutra forgassák a testyit az ördögök. Ez a pokol talpánál van.

Anna házának tornáca jelenik meg egy oillanásra, majd totálhépben a szoba. ahol Ilona és egy öregasszony az asztalnál
iilve beszélgetnek. A kamera váltakozva Ilona, s az öregaszszony arcát mutatja hozelhépben.
ÖREGASSZONY:
- Hallottam,
beszélsz igy a halottakról.
Az első világháborúba
aki meghalt
bátyám,
arról is tudnál
beszélni?
ILONA:
- Igen, a bátyjáról
tudom mondani
azt. hogy
aggyon Isten nevibe a szegényeknek.
Aggyon egy lepedőcskét, mert csóré födön ül. És nincsen lefelé gunyája,
ugyhogy
takarta
magát,
mert csórén vót lefelé. Takarta
magát.
És
mondotta
nekem, hogy örült, hogy ingemet meglátott,
hogy
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én lészpedi vagyok, mert mindég megüsmert. S elmondta,
hogya 16-i verekedésbül való, el van esvel, és mondta, hogy
kendnek a testvére, és mongyam meg kendnek. hogy aggyon
Isten nevibe. mert nincsen kiben bizzék. csak eppen kendben, hogy még kend van életbe. Akkor ezt, gondoltam, hogyha meg találkozzam mindig ottan, sokaknak nem akartam
rnondani. mert lekacagtak, hogy majd mások nem akarták
hinni, hogy ezt én tudom és fogtak kacagni ingemet. ts azért
gondolkoztam,
de mán mivel idejött, hogy megkérdezze,
megteszem az adósságot, mert ez oan mind egy nagy adósság nekem.
ÖREGASSZONY: - De amikor te ebbe a szenvedésbe,
mondjuk a látomásba vagy, akkor elaiszol több üdeig? Vagy?
ILONA: - Elaluszom igazán. Igazán elaluszom, de megérzem, ugyhogy a fejem mikor fáj, akkor leteszem a fejemet
és elaluszom ittejen. Elaluszom úgy, hogy a lelkemet tudom,
hogy kimenyen, akkor érzem, hogy kimen, kiszáll belőlem és
menni fogok. Menni fogok. Ha mennyországra megyek, akkor emelked em felfelé.
ÖREGASSZONY: - Na jó. De akkor ugy-e, hogy álmodba
mész?
ILONA: - Almomba. igazán, mert a testem nem tud menni, de én tudom, hogy kiszálltam. tudom, hogy menyek. hova
menyek. Vaj az angyalom megmongya: a mennyország felé
kell hogy mennyek. Vaj megmongya az angyalom: pokol
felé kell mennyek. S akkor szállok lefelé. Ugy hogy mennyek
pokol felé, hogy meglássam minden helyt.
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ÖREGASSZONY: - Ilona, és mit szólnak mindehhez így
a papok, az elöljáróság? Vagy nem is kerültél szóba ilyesmivel?
ILONA: - Vaj kerültern. mer béadtak, egy asszon. Nem
tetszett. Én nem tuttam, hogy pártba van, és beadta k ingemet. Igen, de hát megfeleltem. Eljöttek hezzám. Eljöttek vaj
hatan, és leültek. Vót amelyik a pénzgyüjtőjé, melyik vót a
székretár. a pártikból való. No, kérdették.
hogy láttam-e az
Ur Jézust? Há aszontarn. hogy láttam. Hogy szintén szenvedek es valamit. ahogy akartak csiná ni valamit, én nem félek
ettől. Hát mindig készen vagyok akármi szenvedésre,
És
aszonták.
hogy nem csinálnak, de meg akarják tudni. - Láttad-e az örzőangyalodat? - Láttam. - Láttad a mennyországot? - Láttarn. Na, kérdezték egyik: - Na, mit láttál rnennyországba? - Láttam az angyalok milyen szépen vótak, az
Atyaistent és a Fiuistent. láttam a Szüzanya Máriát. Mindig
szerétték.
hogy hallgassák a mennyországról mikor mondtam. De mikor megsüritettem, hogy a pokolról keztem mondani. hogy hogy mennek bé pokolba, hogy söprik bé, hogy
hogy fújja bé a szél, mennék bé, s kezdi, a Lucsifer elejibe.
hogy mennek, hogy Plutó, hogy veszik számba és hogy mennek a fogak csitorgatására, a langhoz, akkor ők megijettek
nagyon, hogy hogy kinzassák az ördögök, - mondtam: hogy
szúrják meg, hogy fogják meg a kléstyével (fogóval) és hogy
jajgatnak, akkor felálltak mindig: - Jónapot, jónapot, jónapot! - s kimentek. Mindig gondolkoz tam vaj két hétig, hogy
ki tudja mi történik véllek. Igen, de mikor megtalálkoztam
vélük, há jó napot attak nekem es, hogy köszöntek még ők.
És mikor megtalálkoztam még a másikval es, az es köszönt.
Aztán megbiztam magamat, mér nem csináltak semmit. Ilyen
történyetvel történt a tanácstól. És a papokval ? Melyik páterok hitték, azoknak kimontarn. de nem mindegyiknek vót kiadval, hogy megércsék. Vótak oan páterok es, hogy kedvesen
elfogadtak, de vótak oan páterok es, melyikek nem es akarták hallanyi.
ÖREGASSZONY: - Istenem, mind emberek vagyunk.
ILONA: - Vótak oan emberek es, vannak oan emberek es,
rnelyik ek hiszik. Vannak olyanok es, melyikek elbeszélnek.
hogy nem való.
ÖREGASSZONY: - Köszönöm szépen. a Jóisten fizesse
meg!
ILONA: - Ne felejcsen el, Isten nevibe. Isten névbe agygyon a testvériér,
ÖREGASSZONY : - Jól van, neked is köszönöm szépen a
fáradságodat!
Ismét az éneklő máriagyüdi búcsúsok hömpölyögnek előttünk. Mindenki a boltívekkel díszített szabadtéri hatolileus
templomhoz tart. Most az a pap áll a szabadtéri oltár úrasztala előtt, aki eddig a stácíókhoz vezette a búcsúsohat,
s mikrofonba beszél.
PAP: - Mi urunk, Jézus Krisztus, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké, Amen!
Totálképben
látjuk, amint a zsúfolásig megtelt szabadtéri
templom hívei egyszerre vetnek keresztet, s mondják: Amen!
A pap folytatja:
84

PAP: - Olyan sok hálaadni valónk, megköszönni valónk
van mindannyiunknak az Isten felé. Mélyedjünk el ebben a
szentmisében és valahol töltsön el minket a hála az életünkért.
Ilona közelképben - csillogó szemekkel - folytatja mondásait.
ILONA: - Mikor lesz asztá világvége, akkor az egész világ lesz eltörvényezvel. S ennél a törvényezésnél elvótam.
Háromszor jártam a mennyország ajtajánál. Ott van egy hely,
ahol mindegyik oda kell mennyen, mind a gyóntatószéknél,
úgy állnak a lelkek. Láttam a sokaságot, hogy féltek, hogy
rázkolóttak,
hogy a gyertyáik vót, melyik gyertyával meghótt. ugy rizegett, hogy a gyertya ugy lotyogott a kezibe.
És láttam, melyiknek nem vót, úgy rizegett ottan mindha
hideg rázná. Ugy félnek, hogy tuggyák, hogy el vannak kárhozval. lássák azt a gyönyörüszép ajtót, s nem nyílik meg
nekik. Az a mennyország ajtója, szép gyönyörü ajtó. Világosság van ottan, olyan szép világosság van, hogy kévánod.
hogy megnyiljon az a szép ajtó. És sokan, sokan, mikor lássák, hogy nem nyilik meg nekik, mer imá tuggyák, hogy ük
el vannak kárhozval. Mennyecske (mennyicske : kevéske)
kellett lenne, hogy megmentöggyenek és nem mentödtek meg.
Akkor az a félelem eröst izgassa öket, rázza öket. S azért
ennél a törvényszéknél láttam annyi világ vót lélek ottalyan,
hogy eröst sokan vótak ebbe a rendbe, mikor odavótam. S akkor ugy féltek s ugy rikójtoztak. Melyik rikójtott egyet:
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Mennyecske kellett lenne hogy megmentőggyem! Mennyecske (mennyicske, kevéske) kellett lenne, hogy megmencsem
a lelkemet, hogy istennek, imádjam a jó Istent. Higgyek az
Istenben. Mennyecske kellett lenne, s nem csináltam meg.
Jaj nekem! Elkárhodzom! Menyek pokolra! S az ördögök
ugy álltak körülte ottan, hogy vigyék őket pokolra. Az ördögök várták kereken. És akkor én néztem. hogy törvényezik
el, és hogy van felirval mindenféle, mit csinál az ember itten
mindig fel van irval ottan. Ugy, hogyha itten az ember kárinkodik, fel van irvalottan,
hogy kárinkodott,
Jóistent szidta
vaj a templomot, vaj a szentséget, vaj amit szidott itten, vaj
Szüz Máriát, azok fel vannak Írvalottan.
Ha itten, mind
mondatik. ha rosszat csinált, gyermeket rosszul tanította, vagy
iutt (ivott) ingyen mástó!. Mástól, mer mások vannak, hogy
más aggyon italt. iqyék. Mindig fel vót irval oda. Melyik
itten, az ember az asszonyát veri, ottan fel van irva!. Ha
rosszba kilépett az asszon vaj az ember, ottan fel van irva!.
Mindenféle fel van irvalottan a törvényezesnél.
A Dunakorzóról totálképben a Budavári Palotát látjuk,
Ilona és Anna a Halászbástyán.
Szent István szobra előtt halad el. A Mátyás templom kőcsipkés tornyai után a Várszínház homlokzatáról igazít le a kamera a Csiksomlyói Passió
plakát jára. A színház nézőterén ott űl llona és Anna, s nézik
a játékot. Mária Magdolna jelenete elevenedik meg. A dalt
hegedüvel kíséri egy székely harisnyába öltözött ifjú.
Mária Magdolna csángó ünneplő ruhában, kezét a székely
harisnyás heqedűs vállára téve, lehajtott fejjel megy végig
a szinpadon, s közben énekel.
MARIA MAGDOLNA:
Szegény fejem, Uramhoz óhajt
Töredelmes szivet néki hajt
Ö Istenem, mely sok vétkem
Mutass nékem oly olajt
Hogy pokolba ne kiáltsak
Véghetetlen jajt
Véghetetlen jajt
Majd csak a Mária Magdolnát alakító Athina Papadimitriu
közelképét látjuk, amint az archaikus népi imát mond]a.
MARIA MAGDOLNA:
J:.n lefekszek én ágyamba,
Minden esti koporsóm ba.
Föltekintek magasságba,
Meglátok egy régi szentegyházat:
Kijül aranyos, bejül irgalmas,
Négy sarkában négy szál gyertya,
Három csöpp vére lecsőppenik.
Angyalokkal fölszedetik,
Aranytányérra tétetik.
Krisztus Urunk csak azt mondja:
Aki ezt az imádságot minden nap elmondja,
Hét bűnének bocsánatját várat ja.
Ilona az előadás végeztével a ki ürült nézőtéren ül, háta
mögött a Passió haranqláb-diszlete s a kamerának mondja:
ILONA: - Most jártam előbbszer a szinházba, ilyen Passió. szép előadáson. amilyen van itten, és hallottam ott, mi-
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kor kicsike vótam, akkor hallottam ott. hogy jártak vót a
a vérei és töl ünk. Lészpedről. elvoltak húszan esiksornlyói bucsura. és ottajan. hallták ezt a történyetet. mit
mondott Mária Magdolna. az imádságot. én es tudom:
Ha én lefekszem én ágyamba.
Minden testem. koporsóm ba,
Ingem angyal úgy örözzön.
Szenkereszttel megjegyezzen,
Mer én meg vagyok keresztelkedvei
Az Urnak szentséges szent nevibe. Amen.
RIPORTER: - Kitől tanulta ezt?
ILONA: - Ezt anyókámtól - nagymamámtól - tanultam,
és minden este elmondom. mer szeretem. hogy az angyal is
bele van tével. hogy: Ingem angyal ugy őrőzzőn, szent kereszttel megjegyezzen, mer én meg vagyok keresztelkedvel
az Urnak szentséges szent nevibe. Amen. Evvel fekszem Je
az ágyba. Mert nekem minden este kell a szenteltviz. s evvel
végzek az egész imádságval. s evvel teszem le a fejemet.
Keresztet vetek a párnára és evvel Jefekszem. Ezt minden
este elfolytatom. ezt az imádságot.
Ilona és Anna a Nemzeti Galéria márványlépcsőin lépkednek felfelé, közben Kurtág György: Játélwk-jából négy hez es
zongorajáték szól. Csontváry tündökletes Taormináját mutoqatjáh, magyarázzáh egymásnak Ilona és Anna.
A Ferenczy Teremben a Kettős arckép, a Márciusi est. a
Napos délelőtt, s Hollósy Simon Rákóczi indulája előtt haladnak el. Majd Iványi Grünwald Béla: Attila képé hez érnek.
ami előtt Ilona mesélni kezd. Ilona és Anna archozeli]e és
Iványi Grünwald műue váltakoznak egymással.
tátarnnak
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ILONA: - Milyen szép ottan be a város e, erőst szép
odabé. A város mindig.
ANNA: - Nézzük meg ezt a képet. Ez Attila képe.
ILONA: - Erről tudok mondani, édesapámtól hallottam
ennek a történettyét. Mesélte Édesapám az Attiláról.
hogy
vót. Egy gyermekecske vót. Etette a izéket. a bárányokat.
És megszólitotta a Jóisten, ugy hogy: - Attila, hadd el a
bárányokat, mert mától emerre király fogsz lenni! - Ki
vagy, Uram? - Én vagyok a Jóisten, - aszongya -, és az én
ostorom fogsz lenni. Addig kell menny, az én ostorom fogsz
lenni, addig kell menny, meddig igy egy kézt látsz. Rómáig
kellett mennyen, Itáliáig. Hogy meddig kap igy egy kézt .
felemelkedik, addig kellett mennyen. És országból országba
úgy ment Attila, hogy verekedett, ahol nem csapták bé, nem
engedték bé, ottan harcoltak, verekettek. és mennyi katonája
még elesett az uton, akkor rabolt, elért Itália országba.
Akkor Szent Antal elejibe ment és felemelte kezit, úgy, ahogy
meg vót jelentvel Attilának. Felemelte kezit. aszonta. hogy
eddig vót. imán meg kell térj. Akkor megharaguttak a katonái. nagyon megharaguttak és le akarták őt gyilkolni. S akkor azt mongya: Engeggyétek el, - azt mongya =, ne, mi vót,
mi történt. Tük csak egy embert láttatok, de mi vót fölötte,
tük nem láttátok. Aszongyák akkor: - Mi vót? Mi vót fölötte? - A sereg angyal úgy ültek, kardokval. Ha még egyet
pillantottam lenne, levágták lenne a fejemet. És azért aszongya -, én fejet kell hajtsak, mer eddig vót jelentvel
nekem.
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Ilona és Anna tovább sétálgat a Nemzeti Galériában. A
kora renaissance magyar táblaképek: Mária és Erzsébet találkozása
M. S. mestertől, majd a Keszthelyi Pieta képei,
szobtai előtt elhaladva az erdélyi, s felvidéki szárnyasoltárok
termébe lépnek, miközben egy XV. századi Szent Miklóst idézö kétszólamú magya~ gregorián dallamot hallunk:
O pastor aeterne
O confessor ilagrans virtutibus
Az utolsó oltárkép alatt a riporter kérdést tesz fel - képen
kivül - Ilona sugárzó arccal - közelképben - válaszol rá.
RIPORTER: - A mennyországba ki megy?
ILONA: - A mennyországba kicsibben mennek. Oan szép
egyébként az az út, ösvény, csipkés, (tüskés) kereken, de
egyebként eröst szép. hogy oan szép gyönyörüség van, hogy
kévá nod. Kereken mind ződ fák vannak, mind virágok vannak, mind, még a bűze es oan szép. oan illatos, hogy alig várod, hogy menny azon az uton. Pedig csipkés (tüskés), de
mégis alig várod, hogy kévá nod, hogy menny minél jobban,
s mensz felfelé, a Jóisten felé, az Atyaisten felé. Ottan mikor
felérsz. az angyalok énekelnek, szép énekszók vannak. Olyan
szép. gyönyörü az izé, mikor meglátod Szűz Máriát, hogy
milyen szépen áll a Szüz Mária, az angyalok, összes angyalok
hogy énekelnek. S milyen szépen állnak kereken, hogy mikor odamentern. olyan szép gyönyörűség van, hogy kivánom
sokszor, csak elgondolom, hogy milyen szép, s alig váram,
hogy mennyek. Ugyhogy még énnekem is van, hogy alig váram, hogy mennyek a mennyországba.
Énnekem es, hogy
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mikor az jön, hogy az Atyát meglátod, hogy olyan szép gyönyörüség van ottand az Atyaistennél.
az Ur Jézusnál. Hogy
ök magik a tündökl ö fényesség. Az a mindenes, hogy azt az
ember ha megérzené, innét megtudná, hogy mit teszen, hogy
megmencse a lelkét, sokan térgyen mennének, hogy megnyerjék a mennyországot. Olyan gyönyörűség, olyan szépség van.
Amikor béful az a gyönyörüség, szépséq,
hogy bé tudnám
kapcsoIni az embereknek a szivükbe és az embereknek az elméjekbe azt a gyönyörüséget, hogy mi van ottan, hogy az
angyalok milyen ékesen énekelnek, s az Atyaisten hogy várja
a lelket, a Fiu Isten, az Ur Jézus hogy várja a lelket, mer
O megmentette a pokoltól. Csak az ember kell akarja, hogy
megmentödjék, megmencse a lelkit.
RIPORTER: - Ilona kedves, erről az embereknek mesélt
maga a falujában?
ILONA: - Nem tudtam mindig mesélni, de ahol elmentem,
más bucsukon. ott meséltem. Ott jobban meghallgatnak.
Mert itten nálam, féltem sokszor, hogy béadnak vagy békevernek valamibe s akkor nem meséltem.
RIPORTER: - Hányszor mesélt búcsuban ezekről a dolgokról?
ILONA: - Búcsuban? Meséltem többszer, Mer vótarn küdvel. Vótam kűdvel, és mikor kezdtem beszélgetni, azok jobban meghallgatták. Vótam még rományoknak es, orthodoxok,
hogy mondatik, máshitűek.
hogy el kellett mennyek egy történyetbe vótarn. hogy több népségek, ilyen kurszát vártunk,
autóbuszt. ahogy mondatódik.
RIPORTER: - Hány ember szokta magát hallgatni?
ILONA: - Hát másszor vótak 25 es, 30 es, 50 es. Ahogy
vótak. ahogy mondatik, esszegyülvel a búcsu izén. vaj ahogy
mondatik ott annál a városnál.
RIPORTER: - És hol? Házban?
ILONA: - Vaj házba, vaj künn, vaj ahogy történt, a piacba, vásárba. Vásárba hogy történt. De én mindig szeréttem.
hogy mondom. kinek, ki vót adval. hogy mongyam, nem
töröttem. ha román, ha egy vót es, ahogy meg vót nekem adval. hogy kellett beszéjjek, akkor én nem számítottam.
hogy
csak egyért megnyitom a szájamat.
RIPORTER: - S ki mondja meg, hogy maga beszélgessen?
ILONA: - Hát az angyalom. Vaj az angyalom megjelent.
vaj a Szüz Mária, vaj megláttam személyesen. Ugyhogy mind
magát es, hogy megláttam mikor béjárt Romániába.
hogy én
tudtam, hogy kell beszéjjek vélle. Melyiknek ki van adval.
hogy kell beszéljek, akkor annak nem számitom. Akkor én
kinyilatkoztatom,
felvilágositom, hogy megértesiccsem véle
a Jóistennek az ajándékját.
A pécsi vásáron vagyunk. Totálképben látjuk a vásárnak
szinie az egész terűletét.
több ezer ember nyüzsög. Ilona és
Anna egy szentképárus bódéjánál áll meg.
ARUS: - Parancsoljanak!
Ezek 550 forintosok. van ott
700 forintos is, tessék! Van Galambos Madonna, Tavaszi
Madonna, Jézus az Olajfák hegyén. Tessék kérem jól körülnézni! Ezt a Szent Családot. tessék parancsolni. 150 forint.
Tessék megnézni, itt van a Tavaszi Madonna, a Rózsás Madonna, Lurdeszi Szűz ]

90

Közben egy-egy pillanatra felvillan nak a fent felsorolt "képek, áruk".
ILONA: - Ezt az egyet.
ARUS: - Csomagoljuk be. asszonyom '?
ILONA: - Igen.
ARUS: - Ezt is tetszik parancsolni '?
ILONA: - Mondja. mennyi ez egybe'? Mennyit is tetszett
mondani'?
ARUS: - 330.
NOI ARUS: - Tessék parancsolni! Van még egy utolsó
Urvacsorám. Nem tetszik parancsolni '?
Ilona szőttes tarisznyájába teszi a szenthépehet, s Annával
együtt tovább menneh.
Most egy szitás bódénál állnak meg, s Ilona nagy szakértelemmel válogat a sziták között, majd egyet megvesz, s a
visszajáró pénzt betúri katrincája övébe.
Végül hazaérnek egyházaskozári házuk ba, s Ilona újra a
szövőszék mellől beszél.
Közben a már látott ördögábrázolások
jelennek meg, s
egy-egy angyal képe, mint hazájának, s falujának őrzőangyala.
ILONA: - Asztá élek, mer van kecském. vannak füleseim :
nyuljaim és vannak csirkéim. Csirkéim, récéirn. kutyám.
macskám. Mindig azokkal vevődőrn, mert mindig szeretem.
mindenféle állatot. És avval foglalkozom. dolgozom a kollektívba. Keves a keresés, de hát egynek. egyedül magamnak,
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örvendek, hogy a két kezemből ki tudom sikeriteni a mindennapi kenyeremet. ts igy jól érzem egyébként magamat, mert
nem vagyok senkivel, és nem parancsol senki. Mer ha lennék
vaj egyvel, akkor nem lennék szabad, hogy mennyek valamerre, vaj kurtábban tartanának, vaj ha valamit adok másnak Isten nevibe vaj valamit csinálnék, akkor mind körösztülnéznének. De igy nyugodtan vagyok. Imádkozom, templomba elmegyek, mer mindig szerettem a szentmisére menni.
s imádkozni.
- Már itt, Magyarországon
es vót látomásom, még az
éjjen es. Leszállott a falunk angyala, melyik van kicsi ződ
gunyába, kicsit ződ szin gunyába és beszélgettem véle. Aszonta, mióta eljöttem onnét, Moldovából, Lészpedről.
a faluból,
ő mindig majtig sir, mer nincsen ki imádkojzék a világér.
Akkor leszállott az ország angyala es és ő is monta. hogy ő es
oan szomorú mióta eljöttem onnét, hogy sir es, hogy én eljöttem. Az aszonta. hogy minél hamarább várnak vissza.
Mennyek vissza hézzik.
A film végén ismét Kuttáq zongoradarabja csendül fel, s
höz ben a film municatársai nale névsorát oluashatjuli,
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Kurtáq
kottáját László Gyula profeszszor kéziratgyüjteményéből
kaptuk.
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A filmben elhangzott: Lészpedi altatódal Moldován Domokos gyűjtése
Balogh Elemér-Kerényi
Imre: Csiksomlyói Passió című produkciójából Mária-Magdolna keservese - Rossa László feldolgozásában
- Papadimitriu Athina, Szüts Péter előadásában
Kurtág György: Játékok, Hommage il Halmágyi Mihály. Játszotta: Kurtág Márta, Kurtág
György
O PASTOR AETERNE
- kétszólamú Magyar Gregorián, Szendrei Janka vezényletével a Schola
Hungarica énekelte
Köszöntjük a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Néprajzi Múzeurn,
az Esztergomi Keresztény Múzeum, a Nemzeti Színház Várszínházának
és a máriagyüdi Plébániának a segítségét
A fényképfelvételeket készítették: Lükő Gábor, Moldován Domokos, Veress Sándor és Vincze
László
Dramaturg: Gyarmati Klára
Hangmérnök : Schelb Gyula
Felvételvezető : Lantos Zsolt, Balogh Rudolf
Gyártásvezető: Téry Tibor
Vágó: Koncz Gabriella
Fényképezte: Pap Ferenc
Forgatókönyvíró-rendező:
MOLDOV AN DOMOKOS
MTV
Dokumentumfilm Szerkesztősége

A lelvételeket

Moldován Domokos és Szabó Róbert készítette.
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MONTÁZS
Interjú Paul McCartney-val
Paul McCartney, a Beatles szépfiúja
visszatér
a rivaldafénybe
az Add át üdvözletemet
a Broad
Street nek című filmjével.
amelynek rendezője, forgatókönyvírója és producere ő maga egyszemélyben.
"Lelkesen térek vissza a látványosságok
világába. Érettebbnek érzem magam, mint amikor
egyszerű Beatles-tag voltam. Feleségemmel
ideális
a kapcsolatom, s ezért a két rendkívüli
adományért
hálás
vagyok"
mondja Paul.
Most az utómunkálatai
folynak a filmnek, melynek szereplői még Pauion
kívül
Ringo
Starr, Ralph Richardson,
Bryon
Brown, Tracey Ullman és egy
csomó rockzenész.
Milyen ma
McCartney? Még mindig hasonlit a .Jcqaranyosabb"
Beatleshez, annak ellenére, hogy haja
szürkűl.
pocakot eresztett, s kissé ráncos már az arca.
- 1976 óta nem adtál koncertet. Van két sikeres albumod.
De senki sem tudott arról, hogy
tizennyolc
honapja
dolgozol
ezen a filmen. Beszélnél róla?
. - Elvonultam
a nyüzsqéstöl.
mert untam. Egy ideje szerottem
volna egy háborúellenes
filmet
készíteni.
Dolgoztam ezen Tom
Stopparddal. a nagy íróval. de a
filmből nem lett semmi. Akkor
David Patmannel
beszéltem róla. CI ajánlotta
Peter Webbet.
Webb aztán visszaküldött
volna
Stoppardhoz, de megelégeltem
a
dolgot, és azt mondtam . akkor
megcsinálom
én egyedül azt a
filmet.
- A Broad Street zenei lantázia. Te egy olyan zenész szerepét játszod,
akitől ellopták
a
magnófelvételeit.
Ez a film nem
valami nagyszabású kinyilatkoztatás, életed összegzése?
- Ez szórakoztató
film. Egy
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kicsít az Egy nehéz nap éjszakájához hasonlít, melyben négy
fiú egyik dalból a másikba sétál
át, és folyton követi őket egy
falka. A film a paródiája
volt
annak, ami a Beatlessel történt.
A Bread Street rólam szóló paródia, de hogy azon tul minek
nevezhető,
nem tudom.
Nehéz
meghatározni.
Amikor arról volt
szó. hogy megcsináljuk,
feltettük a kérdést: akkor most mit is
forgatunk?
Egy űrbéli
dolgot
egy humorosan
hangzó zenével
a Holdról vagy valami általános
doloq ról? De hiszen ezt már
Spicf licrq. Lucas nagyon
is jól
megcsinálták.
Milyen alapon rivalizálhatnánk
velük? Igy aztán
a Broad Street még inkább én
lettem, az angolok meg a humor. A leghumorosabb
Ringo.
- A film manapság egyre inkább a vadóc rock, de legalább·
is a zene felé orientálódik.
Nem
érdekes ez?
- Izgalmas
dolog. Spielberg
úgy csinál filmet, mintha rockshow lenne. CI a speciális effektusok mágusa, tökéletesen
összhangban van korun k közgondolkodásával. Az anya, aki egyedül
él gyermekeivel,
szintén nagyon
jellemző.
- Te is úgy érzed, hogy összhangban vagy a korral?
- Talán egy kicsit igen. Az én
családom is olyan, mint a Spi elberg-filmeké.
A gyerekek hazajönnek, és azt mondják: menj a
pokolba! És a mama azt kiabálja: Hagyd abba, Jonathán!
A
fiúk sokkal erőszakosa bbak a
lányoknál. Nem tudom, a világ
más tájain hogy van ez, nálunk
ez a helyzet.
- Közönséges
városi iskolába
járatod agyerekeidet?
- Igen; én is olyanba jártam.
Ha bizonyos előjogokkal
nőnének fel. például ha vagyonos nak

tudnák magukat, később lenéznék az embereket,
és ezt nem
akarom. Nagyon veszélyes dolog
pénzt szerezni, pláne pénzt örökölni. Ezért küldörn őket városi
iskolába. Először tanuljon, aztán
ha akar valami érdekesct csinálni, az az ő dolga. Ha azonban a
nyakába
szakadna
egy kazal
pénz, csak szemtelen kretén válna belőle, aki eltékozolná,
s ha
rosszul menne neki. siránkozna.
Ezért nevelern
a gyerekeimet
így, kiváltságok
nélkül.
- Mit gondolnak az isholatársaik?
- Tudják,
hogy híres apjuk
van, néhányan csapják is a szelet nekik. De legtöbben
békén
hagyják őket.
- Térjünk
vissza
a Broad
Stre·ethez. Ha ez csupán a Te
kartiered
története,
miért szolaltatsz meg benne Beatles-dalokat?
- Minthogy a film nagy vonalakban az én történetern.
újra
elővettük
rnindazt,
amit én írtam. Ha show-t készítesz, és csupa új dal van benne, a közönség
nem követi a műsort. Ha például Mick Jagger nem a Satisfactionnal zárná a koncertjét, az
nem lenne többé Mick Jaggerkoncert. A közönség kezd már
kinőni ebből. de még mindig sokan vannak, akik a régi daliamokért jönnek el. Ezért aztán
kompromisszumot
kell kötni.
- Azt mondják
rólad, érzékeny vagy a kritikusokra.
- Az vagyok,
mint minden
más ember.
- De cl kritiha a munkádat
izetlennek.
ostobálZak. dilettállsnak nevezte,
sőt még keményebb jelzőkkel
is illettélc.
- Nekem csak azok a kritikusok
tetszenek,
akik valami
konstruktiv
dolgot mondanak. A
többiek csak tönkre akarnak ten-

Pau! McCartney
ni, dühitenek. Az én filmem képes mindazt elmondani, amit én
közölni akarok.
Az a fontos.
hogy filmet akartam csinálni és
sikerült.
- Egyszer a politikába is beavatlwztál.
"Adjuk vissza lrotszágot az ire hnek" címme! írtál
egy dalt, és nemrég kűldtél
egy
táviratot
Thatehet
asszonynal~
az egészségügyiek
sztrájkjáról.
- Hétköznapi ember vagyok.
Adót fizetek, négy gyermekem
van. Jogom van véleményt nyilvánítani. így, ha az országom
csapatokat kűld, abból az adóból, amit én is fizetek, és ezek
a csapatok ártatlan
embereket
ölnek meg, akkor azt mondom:
állj. ezt nem tehetik! És tiltakozorn, és megirom, hogy adják
vissza az íreknek
írországot.
Amúgy nem vagyok megrögzött
tiltakozó. Csak akkor protestá-

Iok, ha nem tudok valamit elfogadni.
Vannak, akik azt mondják nekem: próbálj mindig az a BeatIe
maradni,
aki
voltál.
Nincs
igazuk. Nem keresem a hasonlóságot hajdani önmagammal még
akkor sem. ha rájöttern.
hogy
jobb fiatalnak lenni. mint öregnek. Nem erőltetem, hogy fiatalnak lássanak, nem festem a hajam, nem gondolok folyton arra.
hogy az öregedés tünetei csak
rossz, kellemetlen dolgok sorozatát jelentik. De azért szeretném mindig
gyermekszemmel
nézni az esőt.
- Nem jelent ebben segítséget
az, hogy gyermekeid
vannald'
- Biztosan segít. nagyon is
sokat
jelent.
hogy
apa
vagyok. Amikor húszéves voltam,
és az egész Beatles a hullámok
tetején lovagolt. s amikor ez a

hullám kezdett megtörni. megírtam az Abbey Roadot és más
hasonló dalokat. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha egyszer
eszünkbe jutott, hogy hazatérjünk,
megtehettük,
bármelyik
pillanatban visszatérhettünk
önmagunkhoz. Ma már nincs így.
Túl sok dolgot, embert, gonoszságot láttam már. Nem vagyunI<
már olyan ártatlanok. mint valaha. A megtett út nagyon hosszú
volt, elveszett a horizont, és ha
magad
moge nézel. láthatod.
hogy eltűntek a nyomok. De ez
is csak részben ígaz. Ha tiszta
lélek vagy, ha soha nem vétettél
senki ellen, a tisztesség nyugalmat ad. Ha el akarsz menni egy
rétre, elterülni a fűben, és beszívni a margaréták illatát, még
megteheted, s ezzel visszatér az
ifjúságod. A nagy ajándék. amit
a gyermekeidtől kapsz, az, hogy
magukkal
visznek oda, ahova
akarnak:
újra felfedezheted velük a futás örömét, a szivárvány
látványát.
pontosan úgy, mint
hosszu évekkel ezelőtt.
- Ma más a munkád, mint régebben?
- Egészen
más. Beatles-korunkban elmentünk a stúdióba,
felvettünk vagy tíz dalt, aztán
nem foglalkoztattak
többé. csak
akkor jutottak eszembe. ha megláttam a lemezt a boltok kirakatában.
Akkor nem törődtünk
semmivel. legkevésbé a pénzzel.
Dolgozni volt a legkönnyebb.
Aztán elkezdtünk
aggodalmaskodni mindenért. Aztán. mint tudod, a Beatles felbomlott. Én tiltakoztam ellene. Aztán a Stones.
a Zeppelin is felbomlott. Nem
volt könnyű. Csoda, hogy talpon
maradtam.
Hogy elégedett vagyok-e? Igen, nagyon elégedett
vagyok.
- Beszéljünk
a feleségedről.
Lindáról.
- Hogy magyarázzam ezt meg
neked:
amikor a Beatles felbomlott, nem tartottam magam
szerencsétlen
hajótöröttnek.
hanem azt gondoltam. hogy ezt
most befejeztem, és ha most nem
kezdek bele valakivel valamibe,
valóban végem van. Johny Cash
példáját követve korútra indultam, hogy formában tartsam ma95

gam. Azt mondtam a feleségemnek: Linda. próbálj meg szintetizátoron
játszani.
De ő nem
akart. Akkor azt mondtam: próbáld meg, csak úgy szórakozásból. Az az igazság, hogy azért
volt szükségem
a jelenlétére
a
szinpadon. hogy bátorságot
meritsek. és Ő. csodálatos
szeméIyíségével elfogadta ezt. Ez volt
az első közös év ünk, és úgy
éreztük, mindenre
képesek vagyunk. Együtt léptünk a színpadra. és a fenébe is, csodás tapasztalat volt számunkra.
- Érdekes. hogy Te és John,
mindketten
bevontátok a feleségeteket a zenélésbe.
- John és én partnerek
voltunk.
Különlegesnek
tartottak
minket, mert nekünk minden sikerült. Ma. amikor egy dalt meg
kell írnom, napokig. forgatom a
fejemben,
mire elkészül. Johnnal pár óra kérdése
volt az
egész. a dalok tisztán bukkantak
fel bennünk, minden fáradozás
nélkül.
- Nem gondoltál még újabb
koncertkörútra?
- Mindenki ezt kérdezi tőlem,
és mindenki azt gondolja, hogy
azért nem lépek többé a kőzőnség elé. mert John meghalt. De
másról van sző, Már két éve foglalkoztat ez a film, ezért nem
volt időm a fellépésekre. A film
befejezése után megtehetem
ezt
is. Ha még nőtlen huszonéves
lennék, alig várnám, hogy útnak
induljak. s élvezném, ha a lányok körülrajonganának,
hívn ának, kiabálnának.
De most már
van négy gyermekem,
és velük
töltöm az id5m legnagyobb
részét.
- Hiányzik a Beatles?
- Hiányzik, kár lenne tagadnom. De nem sírom
vissza.
Egyike életem legjobb dolgainak, de nem tudom túlságosan
siratni azt, ami elveszett.
tgy
vagyok a nőkkel is. Sokat tapasztaltam,
és egyetlen
lehetőséget sem szalasztottam el. Aztán
jött Linda, és vele megértettem,
mit jelent
intenzíven,
nagyon
intenzíven élni. Most már csak
egy mindennapi pár vagyunk, de
boldogan
élünk. (Epoca 1984.
szept. - Szily Éva)

CONTENTS

CO~EP)l{AH"E

Searchligbt
3 Elemér Hankiss:
Parable or
Dance of Death?
Géza Bereményi: Discip/es
10 "Another
man carne to Jife
within me while shooting the
film"
A conversation with Géza Bereményi (Ágnes Z. Erdelyi)

KpynHblM nJl8HUl
3 3J1eMep XaHKHw. Flapaűo.na
HJlH nJlHCKa cMepTH?

History
14 István Karcsai Kulcsár : After "Changing the Guard" .Populist cinema" 1939-1944
25 Imre Tagai: The socia l sensitivity of the Hurigarian cinerna
The metamorphoses of post-/945
Hungarian feature films
Győző
Mátyás: Traditional
films and those which break
the mould

HCTOpJlll
14 HWTBaH

Workshop
49 Iván Forgács: Grigory
vich Alexandrov

YqeHuKu
peuenu

, peuc.

10 «Bo

BpeMH
npocnyncs
BeK».

Fe sa Se-

CbeMO"
npyroü

BO MHe
1.JeJlO-

Paseoeop c Feeoü Bepestenu
(Aruem

3p.1l.eHH 3.)

Ka p1.Ja "I.
Kynsap.
Floene «CMCHbI.»
«Hapoonoe KUHO» 19391944
25 HMpe Taraa. OoweCTBeHHa51
'1yBcTBMTeIIbHOCTb BeH repCKOM KHHeMaTorpa<pMH.
MemaAlOprfjo3bt eeueepcxoeo

Ku HO nocne 1945.
39 ,L{be3e MaTb5lw. cIlHJlbMbI rpa.1l.HlIHOHHble H HOBaTopCKHe.
naBHJlbOH

Vasile-

49 HBaH cIlopra1.J. Fpuropn a BaCHJlbeBH1.J AJleKCaH.1l.poB.
PaRypCbl

Standards
59 Tamás Mészáros:
Behind a
glass wall
Wim Wenders: Paris. Texas
64 Tibor Hirsch : The armory of
the unarmed
On the films of Eduard Zahariev
Film museum
70 Gábor Bányai: Clarence Brown:
Anna Karenina
Joseph von Sternberg : Crime &
Punishment
Zsamboki's paper f1icks
76 Domokos Moldovan: "When I
am about to have avision ... "
Script
Montage

94 We are the most Lindied couple
in the whole wide world
An interview with Paul McCartney (Éva Szily)

59 Taaain Mecapow.

3a cTel<Jl5IH-

HOH CTeHoH.

«Paris.

Texas»

pexc.

HUA!

Beneepe
64 THOOP XHpW. npHeMb[ öecnpaeaaocra.
O rfjuAMfaX 30yapoa
Saxa-

pueea
KHHO - My3elt
70 Faűop EaH5IM. «A HHa KapeHHHa» Krtepeuca
Bpayaa.

«Tlpecrynnenae
HHe»

H

aaxaaa-

,L{>I<O::Ie<paqJOH CTepH-

őepra.
6yMa)l(HOe RHHO )l(aMGoRH
76 ,L{OMOJ(OUJMOJl.1l.0IlaH. «Korna 51 MilY B BH.1l.eHHe»

Cuenapuű
MOHTa)l(

94 Mbl CaMa51 JIHH):\OBa51 napa
Ha 3eMJlC.

Hnmepeuo c

JlMeA!

Kapmuu (EBa CHJlM)

MaK-

Az okos mama (1935)
Martonffy Emil filmje a FiJmmúzeumban november 25-én

BEREMÉNYI GÉZA: A TANÍTVÁNYOK
"Ha ez a film történeti parabola, akkor valami olyasmiről
szól, hogya XX. században mindenütt, de Kelet-Európában
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a politikai, gazdasági és kulturális élet minden területén. A
szovjethatalorn
megnyitotta a dolgozók széles rétegei előtt a
tudomány és a művészet szentélyét. Ebbe az áradatba kerültem
én is."
WIM WENDERS: PARIS, TEXAS
"Wend·~rs nemhogy pszichologizáló filmet készített, de egyenesen egy lélektani esettanulmány t. Ebből a gesztusból kiérezhető
némi sze.ntelen ralicitálás a divatra. Mintha csak kihívta volna
magát; képes-e ebből a tömény pszichologikumból olyan filmet
csinálni, amiben nincs semmi negéd és szenvcdelem."
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