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REFLEKTOR.
Gaál István

A három csákányütés meg a hamu
Huszonnyolcadik éve, hogy megszületett; s bár
oly nehéz felidézni a boszorkányév utáni idők emlékét - két félgömb voltam még akkor =, a földön ez az egyetlen kópia keringett a mai napig,
érintésem tehát végzetes lehet; e véres konstelláció pedig, mitagadás, vonzerővel hat.
Itt fekszik az íróasztalomon. Ósnegatívja, dupnegatívja, elveszett, ezt az utolsó pozitív levonatot is úgy lopták. Most elégethetném. A törvényekbőI régen kiszakadt - nem állíthatnak elő,
ám a tény, hogy tulajdonomba került, bűnrészessé avat. Fájdalmas ez a jogi kötetlenség, ez
a hontalanság. Már késő; egy filmet nem lehet
visszagyömöszölni az anyaország hasába.
A gyűrött pléhdobozon kézzel írott felirat:
PALYAMUNKAsQK
GLI UOMINI DELLA SQUADRA
pALYAMUNKASOK
UN FILM Dl
6144 ISTVAN GAAL
4 minuti. senere
NORMAL 1 :1.33

A rendező kezeírása lehet. A ragasztott
alatt zöld színű nyomtatvány:

papiros
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Nur bei grünem Licht öffen
.
hemiefaserwerk AGFA Wo
.
eis Bitterfeld ...
Em. Fabricacion Alemana 111-18-11

· .

TOJIbKO npH

3eJIeHOM csere!

· .. N'o ...
Kezembe veszem a filmet és megszagolom. Koszos és büdös. A tekercsmagr611eengedem
a sta-

tit, és a
karcok,
jel, egy
ső totál:

befutót a napfény felé fordítom. Dőrzshajszálkarcok, esőkarcok. három startragasztás, hangcsík, fel blende, és az elmegjönnek. Felirat:
pALYAMUNKASOK

áttűnés
rendező GAAL ISTVAN
operatőr

SARA SANDOR

hang KEMENES FRIGYES
Felirattal együtt leblende, közben a hangcsík.
hullámozni kezd. Szép ellenpont: a kép eltűnésével párhuzamosan a csákányütések felerősödnek,
a következő plánkezdés pedig újból felblende. A
film végén fordítva: először a kép tűnik el, majd
a csákányütések elhalkulnak ...
A film I e I k e egyedülálló; a három csákányütés, mely visszazökkenti. újrateremti a négynegyedes munkaritmust: chaosból a cosmosig. Eddig azt hittem, hogy az Elégia első kockájával
kezdődik a magyar film - s majdhogynem az
utolsó kockájával végződik. Tévedtem. Ezzel a
huszonöt másodperccel kezdődik.
Miután elment a vonat - 88. plán - s Doppler-jelenség közben elcsendesül a vidék, hatalmas csattanással átvált a szemafor - pontosabban két csattanással és a fémhuzalok folyamatosan halkuló kopogásával. Vonatnak ehhez hasonló távolodása nincs még egy a filmművészetben. A Kaland-ban van ugyan egy hasonló vonathangulat, de az közeledik. és belefúródik az
alagútba. Ez távolodik, és szinte kiszakít belőlünk egy darabot. A szemafor huzaljainak egymáshoz ütődése, és a következő, 90. plán első
másodpercei alatt, a film audio-vizuális mély-
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pont jaként. madárcsivitelést hallunk: leépülés a
csend leqalsó szintjéig. Nem az a csend, mikor
nem hallunk semmit; az eredeti hangfelvétel
miatt madárcsivitelés eddig is volt, a csákányütések, a vonatfütty és a vonatzakatolás miatt azonban nem hallhattuk. A rendező nem engedi el
egészen a vonatot. hanem önkényesen - s ami
fontos: észrevétlenül - belevág a filmidőbe.
hogya szemafor zajszint je után még riasztóbb
legyen az anyag hiánya. A különböző csendrétegek akkor a leghatásosabbak, ha összerántják a
téridőt. Az éjszaká-ban Lídia sétájának második
szekvenciája - ennek legmélyebb és legmagányosabb rétege ilyen torokszorító : az a bizonyos
alsó gépállás, melyben nekidől a villanyoszlopnak, s a kiűrült város némaságát fokozván a távolból felhangzik egy sziréna. A szemafort is
alsó gépállásból látjuk, mintha a rendező gyerekkorában feküdne ott a fűben, és a furcsa zörejre kinyitná a szemeit: az ellensúlyok még mozognak, hagyja, hogyabárányfelhők
elvakít sák,
s negyvenöt kockányi időben mozdulatlanságróL
csendről és napfényről ábrándozik. Az ő szubjektív kamerája ez - a munkásoké nem lehet.
az újrakezdés szempontjából nincs dramaturgiai
funkciója. Mondhatják azonban, hogy az egész
film - mintegy a világ szegmentumaként - a
rendező szubjektiv kamerája, akkor nevezzük
ezt belső szubjektiv karnerának. annál is inkább,
mivel az egyetlen, amely kifelé tekint. A többi
befelé közeledik a tárgyra, és távolodik a tárqyról. Még az elrohanó vonatot is zárt. felső gépállásbóllátjuk.
A munkások tehát visszaáll nak a sínek közé,
és a vezér első ütését várják. Két izmos kar és
két csákánynyél egymásnak feszül. A film leg·
szebb beállítása; és milyen őszinte a sematizmus
korában. Munkáskéz
meg csákány. Hányan
visszaéltek már ezzel! - mégis, ez a kép önmagában költői. Az operatőr már akkor a leqnagyobbak közt volt. Nincs szüksége fahrtra.
svenkre, varióra. és nincs szüksége a mai 1:
1.1-es objektívokra sem. Ö oda teszi a gépet,
ahova kell, s a Szindbád-ban is úgy var iózik,
hogya kép keretét kell figyelnünk, hogy leleplezzük - nem beszélve a nyitó táncjelenet éteri
suhanásairól.
Egy feszülten várakozó és egy hirtelen lendített csákány után lezuhan a vezérütés : 92., 93.,
94. A csoport másik tapasztalt öregje válaszol
rá; az ütés kicsit mellé sikerűlt, a kavicsok szanaszét gurulnak. Csodálatos ez a hamis hang, ez
a szabálytalanság a szigorúan megkomponált ritmus végleges beindulása előtt. a kötetlenségnek
és kötöttségnek ez a laza egybemosódása. A har-
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madik ütés már türelmetlenebb kissé, hasonlóan
a Siegfried-gyászinduló
Feierlich-tombolása
előtti pillanat harmadik legfeszültebb, de még
mindig visszatartott
(zurückhaltend)
basszusakkordjához. Vagy mint a világ leghatalmasabb
kidolgozásának
démoni elindítása:
az Eroica
178. ütemétől kezdődő c-rnoll, cisz-rnoll. d-moll
kromatika fokozása. Nemcsak a három ütés közti plánok rövidülnek, hanem maguk az ütésplánok is: 37, 23, 10 kocka. A 93-94, 95-96, 9798. plán közott. a két szeletben mutatott egy
ütés miatt időrés keletkezik: anélkül, hogy tudatosulna - a 24 kocka/mp. is huszonnégy időrésből áll - a csákányütések eredetileg hosszabbak, mint amit látunk belőlük, s ez a szűkítés
még varázslatosabbá teszi a munka újraindítását. A hallható ritmus-idő növekvő feszültsége
mellett a látható tér is zsugorodik. (Hasonló érzetet keltenek a normál sebességű időtágítások:
a Patyomkin páncélos matróza például hat plánban vágja földhöz a tányérját, ezáltal két másodperccel hosszabb a mozdulat filmideje. mint a
valós - nem számolva a 24 kocka/mp.vre átmásolt kópia tágulását. A Jules és Jim-ben Catherine négy plánból követett vízbeugrása, kiesve a
dieqetikából,
költőivé emelkedik. Mi is vele ugrunk, ahogy képzeletben Jim teszi. Dilettáns
rendező ezt az ugrást lassítva mutatná. Hitchcock ötvenhárom plános kádjelenete tartalmaz
ugyan lassított snitteket. de ezek felfoghatatlanok, és a rendező titka marad, hogy melyek
azok.) A negyedik ütés - 100. plán - már a tizenkét csákányütés négy negyedbe osztott poliritmikajának első negyede.
. Végül néhány megjegyzés
anyagról.

- már csak a holt

A vonat, mint a film kulminációja, kettéosztja
a motivumokat: a három csákányütés a vonatfütty előtti huszonhét darab ötkockás plánnal
tükröződik; előbbi 5.45, utóbbi 5.62 másod percig tart. Belsőbb tükröződés a 75. vonatfütty 89. szemafor, és a 78. - 90. plán: a tizenkét
munkás lemegy a pályáról és visszajön a pályára.
A huszonhét ötkockás plán huszonhét ütésből
áll. és az egyre rövidebb, a tárgyat egyre köze. lebbről mutató szeletek oszthatatlan magja: egy
csákányütés - egy plán. Ebből könnyen megállapítható a négynegyedes ciklus időtartama:
0.83 mp. - feltéve, ha elfogadjuk azt a fikciót,
hogy a filmnek objektiv ideje van. (Mert ha
vásznon nézzük, a kockák tovatűnnek a szemünk
előtt, és a látvány mozgása független a hordozóréteg szakaszos mozgásától. Ha meg kézbe vesz-

szűk, akkor csupán anyag, melynek kiterjedése
van. Stopperral mérve a majd 28 m/perc sebességgel haladó filmet - mikor indítsuk el a mutatót? Az elsötétítésnél.
a gép elindításánál.
klasszikus vetítő ben : a szénrudak érintkezésének pillanatában, a befutó megjelenésénél. mikor elsötétíti a fehér vásznat, a startköröknél. az
első világos kockánál vagy a hangnál ? Esetleg
a feliratnál ? Az élő feliratnál vagy az élettelen,
bevezető feliratnál ? - A Bársonyos bőr élő főcíme közben már lezajlott egy dráma. A Jules és
Jim első világos képkockája előtt, a sötét befutó közben, Catherine négy másodpercben elárulja a film lényegét; az élő főcím alatt pedig
több év telik el. - Továbbá, beleszámol juk-e a
mért időbe a vetítőgépek váltásánál keletkező
időréseket és torlódásokat? Hány hertz-cel változik a periódus, ha a filmet a Puskin mozi stabilizátor nélküli vetítőivel nézzük?)
Az öt kockánként huszonhét darab kontúrváltás szemünket oly mértékben
igénybe veszi,
hogyha csak egyetlen másodperccel hosszabb
lenne e fokozás, idegrendszerünk
azonnal leblokkolna. Ez a mesterkélt mechanikusság embertelen, és visszaélés a technikával ; mégis vágyódunk rá egy-egy pillanatra, ahogy vágyódunk Leverkühn képzeletbeli utazásai ra a szervetlen anyagba: a tengerfenék világító halaira
és az űr feneketlen sötétségébe. Szinte eláll a lélegzetünk, és nem hinnénk el utólag, hogy mindez csak öt másodperc volt. Aztán a feloldás, a
76. plán végtelennek tűnő harminckilenc kockája, a vonatfütty és a 78. plán totálra kitágult tere
- ez a feloldás megnyugtat, s az idő immár humánus tagolásába enged vissza.
A vonat félperces zakatolása az anyaghoz való
vonzódásunk és attól való félelmünk újabb árnyalatait hozza felszínre. A kőfal és az elhaladó
vonat közti szűk térbe vagyunk zárva, agyunkban még az előző sokk emlékei, a növekvő hangerő pedig megsemmisít néhány pillanatra. Az
akusztikus mozgalmasság mozdulatlanságra
és
szernlélődésre kényszeríti a munkásokat.
Mi
őket figyeljük, ők a két sin találkozásának - a
kerekek által süllyedő-emelkedő
- hegesztett
pontját. Aktívelbeszélésből
a film átcsap paszszív leírásba, majd vissza elbeszélésbe; noha ez
utóbbi már nem igazi elbeszélés - valami melankolikus búcsúféle.
elbeszélésnek és leírásnak
egy furcsa keveredése. (Hosszú lenne most a kameramozgások általános elbeszélő és leíró jellegéről beszélní.)
Az anyagnak e dialektikus
egyensúlyát szokták oly találóan BAR-formának
vagy Stollen-Stollen-Abgesangnak
nevezni.
A cselekményről : meghalljuk a csákányütése-

ket, közelebb megy ünk, feloldódunk a ritmusban, jön a vonat, ottragadunk a munkások kőzt,
elmegy a vonat, felnézünk a szemaforra, a munkások újból nekiállnak.
lassan elsétálunk.
A sikokról . balra és jobbra néző tárgyak, alsó
és felső gépállások folyamatos, szinte eizensteini konfrontációit éljük meg. A plánok nagy totálból nagyközelbe szűkülnek, majd vissza nagytotál ba; 661 kockából 5 kockára rövidülnek és.
315 kockára tágulnak. A zörej hasonlóan: halkból nagyon hangosba, és vissza halkba. Dramaturgiailag természetes: ha közeledünk egy hangforráshoz, hangosabban halljuk. Itt azonban,
észrevétlenül, hangtechnikai dramaturgia is létezik: a zörej erősödése belső hang gá változik,
A centrumot jobbról és magasból közelítjük
meg, balra és alsó gépállásba távolodunk tőle.
A plán sík legtöbbször rézsútosan áll a tárgyra
- Cézanne kubizmus előtti kubizmusa ez, melyben a tárgy és ábrázolása még egymásból következik. Ellenpontként. a plánsíkra párhuzamos tárgysíkok is szerepelnek: két kar és csákánynyél-plánok, tizenketten a falnál: 78., falmunkások-vonat:
80., 85., sinhegesztés: 82.,
86., és az első plán (ez nem párhuzamos), mely
időn és téren kívül állva vezeti fel a film folyamatos időtartamát.
Folyamatost mondunk, pedig nem éppen az.
- folyamatosnak tűnik; az az ördöngösség tudniillik, hogy a rendező plánszeleteket metsz ki
az időből, s a vágóasztalon utólag imitálja azok
megszakitatlanságát,
nos - feltéve, ha a filmet
nem tekintjük eleve az alsóbb birodalmak praktikájának - akkor e tevékenység kétségkívül az.
alkotás belső lényegét fejezi ki: magát a varázslatot. A teremtés óta tudjuk már, hogy az anyagot nem szaporítani kell, hanem tagolni és szétválasztani, néhányan mégis azon mesterkednek,
hogyafilmidőt
a valós idővelszinkronizálják
- mindez merő kóklerség csupán.
A Pályamunkások-nak
titokzatos ideje van;
mondhatni: gömbideje. Ha a gravitáció a s z e ll e m legmagasabb szintjén, az 1 Mbit/chip-korszakban sem engedi az embernek, hogy a földön
oly felületet alkosson, melynek minden pontja
egyenlő távol van a tér egyetlen pont jától. akkor
ez a film egy, a világűr súlytalanságában fogant,
végtelen szögű, kubista gömb. Nem engedi magát kiteríteni - egy gömböt nem lehet kiteríteni -, és megfoghatatlan: elgurul.
E csákányütéseket
ma már gyászzeneként
hallgatjuk. Nem a gépek által megalázott munkésokhoz szól - a kétkezi munkásokhoz; akik
tizenkét óra és tizenkét óra öt perc között teszik
le a szerszámot, hogy megebédeljenek. Munká-
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juk ívek ben tagolódik, ritmusát saját légzésük
és saját szívdobogásuk adja (a n/perc frekvenciát alapul véve az egy érverés 0,833 mp.-re
egyezik a csákányütések négynegyedes ütemének időtartamával: 0,833 mp.). Ma kevesen ebédelnek délben, nekik ez szent rituálé volt. A fűben kibont ják a meleg asszonykéz érintette ebédet - vászonkeridőbe van csomagol v-a, melyben
ebéd után megtörölköznek és gondosan összehajtoqatják. Bícskájukat kenyérbéllel tisztítják
meg, s az árnyékban alszanak egy félórát.
Olajos acélpályán dolgoznak egész nap, de a folyó
és a föld ott van mögöttük, érezni a szagát. Lassan húsz éve kihalt ez a munka; s e szimmetriákból, aszimmetriákból. hangsúlyeltolódásokból és
felhangokból álló kompozíció szerencsére meqfejthetetlen. Örök titok marad. Lekottázhatnánk
a ritmusát - semmit sem mondana: négy darab
negyed, melynek az első tagja hangsúlyos. Ha
szétválasztanánk a tizenkét ütést, ami lehetetlen,
akkor sem rögzíthetnénk a folytonosan váltakozó rubatokat és felhangokat. Bartóknak sok rnunkájába került lejegyezni a rubatokat, mi ne kisérletezzünk vele.
Mindezek után elmondhatjuk, hogy - bár jobb
híján néha zenei formulákkal éltünk - ennek a
filmnek semmi köze a zenéhez. A rítmushoz van
köze, mint mindennek, ami él és mozog; így hasonlíthatnánk a sötétség és világ ismétlődő ciklusaihoz, a patak pillanatonként változó csobogásához s a fák gyürüihez is. Sokan nem veszik
figyelembe, hogya filmnek és a zenének homlokegyenest ellentétes artikulációja van; azt hiszik, ha valami ritmusra rángatózik, az már zenei. A film sokkal őnállóbb
annál, minthogy
másba kelljen olvadnia. Fordítva lehet, csak
módjával. A film akkor fuzionálhat más anyaggal. ha mindkettő eléri a százmillió fokot - s
ekkor csillag születik.
A Pályamunkások alkotója talán az utolsó
rendező, aki még megérinti a filmanyagot.
Eizenstein ollóval vágta a Patyornkin-t, ma a ren-
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dezők nem nyúlnak a munkakópiához, mert koszos lesz tőle a kezük.
A film nagyon érzékeny lény, anyaga már a
felvétel pillanatában roncsolódik: a villás filmtovábbitó acélfoga belehatol a perforációba, és
erőszakosan leránt ja ; a vetítő meg szinte gyö'
nyörrel vési bele önmagát, s néha az alapanyagig felszántja az emulziót. Mintha kedvesünk
t e s t e minden egyes szeretkezés után rohamosan veszítene üdeségéből.
A film pusztulásra született. Festménynek
több száz évre van szüksége, hogy felülete tőredezetté válj on, a filmnek elég öt vetítés és
visszacsévélés ; tíz év után pedig visszafordíthatatlanul megindulnak a kémiai elváltozások.
A filmeket megcsonkít ják. A film negatívjának takarását törvényben tiltják, hogy a gőgös
televiziók önkényesen normálban vetíthessék
azt a képet, melyet takarásosra komponáltak.
Ha egy filmnek lejárt a joga, akkor egy bizottság előtt ki kell végezni: az összes kópiát megsemmisítik. A filmnek pergetési normája van:
a huszonnyolc éve törvénybe iktatott 21-633/
1957. számú rendelet százalékban adja meg az
elhasználódás fokozatát.
A film - pharos! Évekiq ássák az alapzatát.
hatalmas anyagmennyiséget ölnek bele, évtizedekig csiszolják a tükrét. hogy egyetlen felvillanással figyelmeztesse ahajósokat
- aztán lassan kihúny.
A film a rendező vászonra spriccel vére annak kell lennie még akkor is, ha az a felvágott ereiből sugárzik.
A Pályamunkások-at soha többé nem fogom
megnézni, s ha én nem nézhetem. más se nézze.
Egyébként is, mire túIéljük a digitális tömegek
lázadását - fausti kultúránk e legvégső barbarizmusát =, ez a film már elporladt.
Jobb, ha most égetem el.
'85. okt. 28.
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A portugál gálya (Physalia)
(élő vitorlás - melyen polipolc és medúzák
élnek békés társbérletben - egyetlen nagy
léghólyag felhajtóerejét hasznositua lebeg
a vizielseinen. Kékes szinű fogóionalaí huszán csüngnek a vízben, sokszor ötven méter
mélyre is lenyúlnak).

(élő vitorlás - melyen polipoh. és medúzák
mint ostor pattintott sudara csíp
néha magam se tudom mitévő legyek
ha valami belső szorongás növekszik bennem
majd szétrepeszt, ki kéne tán futnom a világból
téli verandák langyos barikádja mögött
zsiráfnyakú muskátlik bóbiskolnak
úgy érzem mindenem foszlik
néha erreleng egy kósza kép; leírom
ülök olykor hallgatagon órák hosszat
rozmaring kesernyés illata
hibernált vágyakat ébreszt
ó Istenem virágszirmok erezete táplál
földelt fotoszintézis, bár
pozitív héliotrop vagyok
jaj csak a patkó k hiánya fékezi meg a Hódító
lovasságának vad iramát
Sándor egyre kisebb ahogyapaták
szaruja csüdig kopik
mindegy
odavan a szuzai büszke arák óvott szemérme
makedón dárdák döfködnek perzsa hártyát
anyám burkából ködvitézként botorkálok elő
a mérsékelt égövön hol a gondolat férce
olykor színtelenné fakul
irígylem a katatón iga merevébe vésett
beduin időtlen tekintetét
alatta hegynyi állatok egykori testét
tepertőként fogja a magma s a zsír ha a felszínt szurkálják
tengereket szennyez
finomított leve korlátolt kispolgár álmainak korlátja
hívén vasparipa hátán rendszer vasmarkából
eliramodhat mikor kedve tartja
óh itt utazunk a portugál gálya vörösbegy-utasai
együtt
célunk a Golf áram vége
11

lehet hogy limány?
vagy egészen aprócska Titanic-sors,
találgatás, pökhendi kérdés-zápor
tétova válasz, tűnődés:
kérem én fújtam az angolkürtöt
mígnem a sós lé - hisz tudja ...
vázarn páratlan épségét pedig
több akadémia kérte és nem is ingyért
kérem, ne higgye, hogy azért ami történt ...
mert pszichiáterem vetekszik azzal
kit Akutagava látogatott,
egyszóval lehetnék én példa
hetyke-büsztés középiskolások bámulnák
szuvas kulcscsontom görbéjét,
de biztositern.
korall-zátonyok édes oszlopa mellett
szebb a siklás, sikamlós moszatok
cirógatása kedvesebb, mint ujjbegy karca
mely karistolja pórusom velúr-kráterét
lám, az eredeti közeg hív és visszavár
ördögrája farkába csimpaszkodorn.
lebernyeg-szárnyuk keltette vízáram lüktetése
pace-makerern battériája,
nem sok, néhány évmilliárd
s kopoltyúm újfent visszanyerem
hacsak kékcápa hüllő-tekintete meg nem babonáz addig.
Lám, rovom a satnya közhelyek danáját
idült kórusok luggatott szövete kisér
denevér kánon, uhu karmester elegáns pálcáj a
olykor fenyítőeszköz.
mert hangom fals,
nem, nem vagyok falzettista kérem,
pusztán dilettáns és nem is a javából,
vagy ha ~önn~k jobban tetszik: amatőr.
De most menjen jó uram, ingyenélő sok van
s egyikük se törli le homlokom ha nedves,
pedig olykor jólesne ha dúdoló zephyr lágy
tenyere helyett valaki megsimogatná
makacs redőirn kévéjét.
I

a szilárd kéreg hamvas felületén
lassacskán őszül a buksi lomb,
cserszömörce bőrös levele bordóba mélyül
szederjes-képű szőlősgazdák szemet kóstolnak
csettintés érettséget igazol
zamat különlegességét,
bár a párakon innen csend-kotlós ül közelemben
mégis nesz-esibek sápítoznak majd hamarosan,
zaj-völgybe zuhanok újfent, decibelek
zöldeskék tőrei döfköd ik ívjárataimat,
hogy az amúgy is sérült egyensúlyérzékem sínyli.

Kűnn,

Peregnek a pillanatok, bár nem sietős se nekik, se nekem
légzésem ingája bordám legyezőjével játszik,
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néha dúdolok. majd hüvelyeztem egy volt kép
töredékét.
arra vigyázok: forrását sárig le ne igyam,
de hisz nem is lennék rá képes,
mert az áradó jelen impulzusa hurcol
s nem hagy mereven mint nyúlfit igézetben
kígyószem könyörtelen vágya szőrtelen
szemöldökkel. pilla nélkül.
Igy görgetem hát magam, halovány hajnaltól
mélyálmok sötétlila folyamának gát jáig,
jeles napokon gyökérarcú révészek jönnek értem,
a túlsó parton Lacika int, ölében a szerelern-bárány,
lányok dédelgetnek, vezetnek kézenfogva,
csiklandós vízárarn renyhe sodrása hord
homokszem hordat talpam alól, hogy süllyedek,
pogány keresztség csöndes alanyaként
elsírom magam, oly nagy bennem a hála,
bár okát magyarázni se tudom, csak állok,
mert rémítő maszkok édesvízzel mosakodni
nem hagynak, így gyüjtöm a könnyeket,
tényerem teknője hamar telik,
s ha arcomra hintem, fehér só virágzik
szögletes államon. - önkéntes fogd-megek
bajusznak könyvelik, meg szakállnak,
üldözőbe vesznek, futok a fövenyen
talparn alatt feccsen a partszéli víz pengéje,
csilláma szivárványt varázsol, pőre testem
puszta személyem igazolványa, meg nem fognak hát,
meg idejük is lejárt, így hagynak, mert tikkadt
torkukkal kocsma büdös éterét dúlják.
Csilla pod om hát, s hasravetődom.
Hangyakatona áll őrségen, liliputi polgár,
Júlia Dajkája roppant bábot cipel,
kisérők csápjainak izgatott radarjai kísérik,
menetük szörnyű katlanon át vezet:
félkagylóhéj homorú karéja gyöngyházfényű
jégpálya-kráter, menetük roggyan-iramlik,
peckes hadnagyok fontoskodva vágnak útat,
vonszolják a rémült nőstényt, karjában
a kiválasztott sarjjal.
végre át jutnak a roppant hágón,
seprő _lábmozgásuk eredményét:
csúszó kvarckristályok halmait.
izzadt hangyasav maltere köti az aljhoz.
Hátamra fordulok.
Ökörnyál lebegő pernye-koloncet vonszol
- legördülő tűzkerék saroglyája árva toronyfelhő lebeg hófehér pártában,
míg pír-marcipán meg nem igézi, s aztán vére hull.
Várom az alkonykirályt.

u-

Már mögöttem lépked
lúdbőrőm jelzi,
meg medencém zugában, a rejtett csigaházban
kotló burok lüktetése,
hol a kéj lakik ikerpárjával. a borzalommal.
Ime a pillanat.
A csend most oszthatatlan,
kutya nem csahol. kiki magába száll Istene szerint,
közös ösztönünk összebújtat.
riadalom gúzsol szemünkben pupillát,
skorpió lándzsáját saját testének hegyezi,
hisz ki tudja, kit szólítanak. hogyatomjainak láncát
beszolgáltassa egy következő, másféle rendszer létéhez,
melynek ős-tagjai lassacskán kirajzolódnak a magasságban.
Felülök.
Úgy érzem, más dimenziókat szel testem alakzata,
tenyerernmel lesöpröm az okker föveny maradékát,
vele az izzadtság-bőrt is vedlern. melyet
a félelem kalapált rám az imént,
széttárom a karom
ujjaim evezőtollak,
hónalj am horhosa medúzák lüktető szálerdeje.
ágyékomhoz csillagképek súrlódnak.
Megnyugszom.
Megfordulok vállamon az éj köpenyével és várok.
Sámándobok halk pergése borzongat ja a vízfelszínt.
foszlik rólam a lepel.
fuvallat balzsam illatosít,
állok mezítlen. kiszolgáltatottan,
szelíd alázattal várván avatásom jeiét:
az első véres sugarat konok koponyámra.
Budapest, '83 július
Gaál István
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Rendezői vázlatok az Orfeuszhoz
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FILM-MÚZEUM
Lear lovag bikaviadala
Orson Welles (1915-1985)
"De hát Don Quijote is kívül áll valamely
korlátokon: a valóság korlátain. <5 is a tilosban él: a fantázia tilosában."
(Babíts Mihály)
1985. október lO-én Hollywoodban szívroham
következtében elhunyt Orson Welles. Életének
utolsó éveiben kommerszfilmekben
és talkshow-kbari lépett fel.
Hamisított. "Hamisított" filmrendezőként.
híres
filmalakításaiban
és talmi show-rnűsorok szereplőjeként
(sőt, mint vásárokon fellépő bűvész
is - fiatal korában).
Hamisított. mert színész volt, s talán azért
volt szinész, hogy hamis életet élhessen.
Komolyabb
szakmai
érdeklődés,
szellemi
pezsgés utoljára a H mint Hamisítvány! (F for
Fake!) címü dokumentum-montázsának
bemutatását kísérte 1973-ban, s különleges eseményt
jelentett akkor a mester személyes jelenléte és
a filmjét követő sajtóértekezlet.
"Létezik-e
egyáltalán művészet a huszadik században, vagy
sem, ezt a kérdést számomra Elmyr de Hory személye dramatizálja." De Hory azzal. hogy kivételes képességgel Picasso, Matisse, Modigliani
képeket festett újra, vajon nem nevezhető rnűvésznek, csak hamisítónak? A magyar származású festő helyzetét elemezve próbál WeJles esztétikai alapkérdéseket értelmezni.
Ha saját életéből csak a színészetet és a megjelenítés megszenvedett
nehézségeit próbálja
felidézni (emlékezés), s őszintén elmondani az
igazságot. keresni a válaszokat (nyomozás) ugyanazokkal a megválaszolhatatlan
kérdésekkel kell szembenéznie, mint a Hamisítvány-filmben. S mi egyéb az Aranypolgár is, mint az igazság nyomozása (ki volt valójában Charles Foster
Kane?) az emlékek felidézésével? Orson Welles
a színészettől
"megbetegítve"
valójában sohasem volt Orson Welles. ("Mindig el kell rejtőznöm egy maszk mögé. Erre pszichológiailag van
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Ki volt valójában Orson Welles?
Hány hamis müvet alkotott? Hogyan is élt?
(No Trespassing ! - Belépni tilos! A személyiség
sérthetetlen f)
Susan DolI lexikoncikkében azt állítja, hogy
az utóbbi években Welles a kommersz filmekben
és televíziós müsorokban a végsőkig kijátszotta
híresember szerepét. "Szerencsétlen dolog, hogy
ez a mai egyénisége gyakran beárnyékolja jelentékeny
hozzájárulását
a filmrnűvészethez."
Csakhogy nem lehet-e, hogy minden szégyenkezés nélkül vállalta a híres filmszerepeiben megjelenített baljóslatú, ellentmondásos karakterek
paródiáját (pl. Ez történt karácsonykor - 1977,
Muppet Movie - 1979)?
A koravén csodagyerek, aki állandóan saját
életkorát futotta túl. majd három évtizedes vándorlás után meg tér Amerikába. A visszafoqadást, ha megbízás nem is, legalább az Amerikai
Filmintézet elismerő kitüntetése (Life Achievement Award) jelképezi. Filmterveit azonban már
egy percig sem vették komolyan. A Muppet
Movie-ban újra beáll a bábok közé, mint egykor
ötévesen a dr. Bernsteintől kapott marionettszínházban. Már akkor Shakespeare-t játszott, betéve tudta a Lear királyt. Életének utolsó éveiben
a Lear király megrendezése
foglalkoztatta
a
"talk-man" -t. Hatalmas
díszletről
álmodott,
fényből akarta megfesteni, valóban különleges
képi színhatást tervezett, - mint egykor A per
eredeti díszlettervénél. Az elfogadott forgatókönyv után már a pénzügyeket tárgyal ták volna.
Sok jót hallott a magyar gyártási körűlményekről, nagyra becsülte filmeseinket. Lelkesen tárgyalt egy angol-amerikai-magyar
koprodukcióban megvalósuló Learről. Halálának
híre
után érkezett meg Budapestre a római tárgyalásszükséqem").

Az Ambersollok ragyogása, 1942. Dolores Costello és Tim Holt
ra invitáló levél.! Az a Lear király már nem készül el, mint ahogy befejezetlen marad a Don
Quijote, a Mélység (The Deep), A szél túlsó oldala (The Other Side of the Wínd). az Ez mind
igaz (It's AlI True) is.

" ...Nekem ragyogó öregségem lesz"
Játékfilm főcímére 1968-ban írták fel utoljára a
nevét. Az eredetileg tv-produkciónak
készült
egyórás Halhatatlan történet (Une histoire immortelle) a század elején, Macaón játszódik.
Központi alakja egy megöregedett ördögi "játékos", aki a szolgálójától hallott történetet
akarja eljátszatni, és végignézni. akár saját halála árán is.
Bár a filmet leginkább a Falstaff-fal szokták
közös szellemkörbe vonni, ugyanilyen érdekesnek vélem egy másik filmmel. a Sanghaji aszszonnyal való összevetését. Clay a Halhatatlan
történetben megfelel a Sanghaji asszony Arthur
Bannisterjének, Elsa férjének.

Az ő szemével látunk egy végzetes játékot:
egy tengerészt (a szabad ember mint a Sanghajiban Michael O'Hara) és egy nőt - férjét az öreg
voyeur tette tönkre - (vagy akár magát Elzát)
keríti elő a szolgáló. hogy pénzért Clay előtt
szeretkezzenek.
A különleges
atmoszféra. a
fényhatások, sejtelmes belsők fülledt tehetetlenséget érzékeltetnek. Az időskori tehetetlenség. a
közeli halálra készülödes
rokon motívuma és a
tragikus befejezés miatt szokták a Falstaff utójátékaként elemezni a Halhatatlan történetet.
A legszemélyesebb alkotás. életének és életértelmezésének tükre. a Ealstail, 1966-ban készült. A korosodó Welles-szel nehezen lehetett
dolgozni. Munkatársai panaszolták. hogy megkülönböztetett figyelmet követelt magának. Hozzáférhetetlen. különc óriásgyermeki alkata akkor is Falstaffhoz teszi hasonlatossá. ha nem tudnánk, hányszor játszotta már a Shakespearefigurát. Bostonban már 1939-ben saját feldolgozásában vitte színre Öt király címen Shakespeare történelmi drámáinak átiratát. 24 évesen
Falstaffot alakított.
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Ha Wellest évszámokkal kellene jellemezni. a
következőket sorolhatnánk: 1915 - születésének
éve és az utazások kezdete. a világ morális széthullásának ideje. 1870-es évek eleje - az utolsó
boldog bálok ideje (Ambersonok, Kane gyerekkora). 1413 előtt és után - V. Henrik koronázása
- Falstaff halála. amikor már nevetségesek a lovagok. ami után Don Quijote groteszk mániákus
lehet csak. Az Aranypolgár (Kane) elkülönülésétől O'Hara tudatos kívülállásán át jut el Welles a megcsúfolt Falstaff magányáig. A megszokott komikus, túlzó megjelenítés helyett a film
szomorú búcsúzás előkészítése. Elköszön saját
ifjúságától. a túlszabályozott emberi kapcsolatok között kifogy életlendülete. Ebben a filmben
ketten halnak meg drámai körülmények között.
IV. Henrik király (John Gielgud) magányosan.
elszigetelve a külvilágtól erődítményében : és
Sir John Falstaff. a fíatal királytól távol. egy fogadóban, amit a filmben narrátortól hallunk.
LA film elsitatja Falstaffot? - Igen. temélem, az is benne van. De nem azzal a szándékkal készült, hogy Falstaff siratója legyen. hanem,
hogy a boldog Anglia pusztulását gyászolja. A
boldog Anglia egy miiosz, ami az angolok számára azonban nagyon is valóságos volt ... ")
Sir John tulajdonságai Orson tulajdonjegyei
is. Az erőteljes indulás. szertelen ifjúság. vitalitás és korai bölcsesség kialakította a kis hazugságokat, ezek csupa olyan esemény elrneséléséből állnak össze. amiket teljesíteni. végrehajtani
akár képes is lenne. vagy arra képesnek tartja
magát. Ennek a filmjének és A pernek kedvezőtlen fogadtatása nagymértékben hozzájárult
ahhoz. hogy az 1955-ben megkezdett és 1971ben befejezéséhez közeli (!) Don Quijote filmet
félt összeállítani és megmutatni. C.Ha A per
siker lett volna, akkor lenne bátorságom a forAranypolgár, 1941. O. Welles és Dorothy Comingore
galmazáshoz. 19y azonban nem tudom. mit tegyek.") A megbocsátás. lelki visszavonulás stádiumai Wellesnél - Falstaff. - Don Quijote, ("Nekem sohasem volt kedvem fiatalnak lenLear király tragédiáinak átélése. küzdelm ük a
ni. A fiatalok mindig bosszantottak. Nem szetekétségbeesés ellen. - utolsó lovagi kűzdelmek az
tem azokat. akik félnek az öregségtöI. Szerintem
. emberi méltóság védelmében.
.
nekem ragyogó öregségem lesz.")
A komédiázó kedvet beárnyékolja az őnsiratás. Falstaff- Welles naiv, mert emberszerető és
A gonosz érintése
gyengéd egy olyan korban, amikor rejtetté kell
tenni a lelkek közötti kapcsolatokat. A Falstaif
"Független vagyok" - mondja a "Fekete lr".
csodálatos összegzése a korukat meghaladó hőMichael O'Hara, O. Welles saját megformálásásökről szóló filmjeinek (Aranypolgár, Az Amban A Sanghaji asszonyban. "Ha az ember bűbersonok ragyogása). A korszakhatárt átlépő új
nösnek érzi magát. bát vétlen" - Josef K. szaeszmeiséget képviselő hideg emberek viszonya
vai A perben.
az ellentmondásaikban is melegszívű "lovagok"Ha előre látom, nem másztam volna bele" hoz", ez foglalkoztatja a Falstaff szereplő-renO'Hara. Valószínűtlen álomból ébred a Crazy
dezőjét .'
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House-ban a zseniális tükör-terem jelenet helyszínén, ugyanúgy, mínt A per kezdetén K. A Fekete tr - a világonkívüli csavargó szerint megőrült a világ, "Két gyilkossággal vádolnak. Vagy
én őrültem meg, vagy a világ." "Bolond vagyok
szándékosan." Josef K.: - "
Igen, ez összeesküvés. Igazi össszeesküvés
, hogy valamennyiünket meggyőz zenek arról, hogy az egész
világ bolond, formátlan, őrült és képtelen káosz

zágrábi panelházak előtt). ill. a befejezés: K. mint a társadalom tagja - nem akar mártír lenni, szó sincs függetlenségről, vagy döntési lehetőségről. A két hős eltérő megformálása egyben
a rendező morális ítéletét is hordozza. O'Hara
O. Welles alakításában és egyes szám első személyű narrációjával egy emlékezés, életemlék
értelmezése akkorról, amikor még van kiút. Tükrözi a rendező saját rögeszméit és karakterét ~

Aranypolgár, 1941. O. Welles és Ruth Warrick
és értelmetlenség...
az ő gyalázatos játékuk
ez." Két alkotás, különleges kölcsönhatásban
egymással. A Sanghaji asszony tér-megformálását mindvégig a szabad mozgás és a motívumokat felerősítő szűk térben való forgás jellemzi.
A főcím alatti hullámmozgás, a tenger, tengerész, "távolról jött" - a függetlenség metaforái.
A szerkezetből kiváló tér s egyben az egyedüli
hosszas belsőben felvett jelenetsor helyszíne a
bíróság épülete. Olyan tárgyalá ssal. amit Kafka
is ühatott volna. Bannister. a "világ legjobb ügyvédje" saját magát hallgatja ki mint tanút, s ezt
végig is játssza. Ezzel szemben A perben a kevés szabadtéri jelenet (egy Beckettet idéző beszélgetés K. és Mrs. Pittl között a megvilágított

tisztánlátó, kemény és őszinte (ld. Kane elveinek kinyilatkoztatása az Inquire vezércikkében) ,
humanista és független. Josef K. (Anthony Perkin s talán legjobb filmszerepe) 1962-be átvitt
Kafka-hős. A Welles képviselte morálból az erőt,
küzdelmet képviseli a társadalmi léptékű értékválság és intézményesült embertelenség ellen.
Ez már nem egy emlékezés vagy nyomozás, itt
a vízió realitását sikerült művészi formában
megteremteni. A két idézett film közötti 12 évben olyan alkotásokat készített, amelyek pontosan illeszkednek a Michael O'Hara+ Josef K.
képviselte végpontok közé. A "pokolból felszállás" sorrendjében: A gonosz érintése (Touch of
Evil - 1957), Bizalmas jelentés (Confidental Re-
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Tony Richardsoll:

A

Gibraltár tengerésze, 1967. O. WeIles és Jeanne

port, Mr. Arkadin - 1955), Othello - 1952,
Macbeth - 1949. Valamennyi kulcsszerepben:
Ouinlan, Arkadin. Othello, Macbeth - Orson
Welles.
("Azt tartom, hogy a mozi haldoklik, haldoklik,
haldoklik. De nem hiszem, hogy sokáig halott
maradna. A színház is időről időre meghal, de
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Moreau

sohasem hal meg teljesen. Aháicsab: az évszakok
ciklusában, megvall ennek is a maga nyara,
ősze és tele. A film most az osznél tart.")
1948-tól 1962-ig A gonosz érintése kivételével valamennyi filmjét nehéz anyagi körülmények közőtt,
Hollywood "testéből kívetve",
számtalan országban forgatta. ViIágcsavargóként élt, úgy, mint 32-33-ban, amikor Marokkó-

ban és Spanyolországban
járt. Örömmel előadott story ja lett a forgatási szünetekben, hogy
Sevillában beállt torrerónak, s a plakátok on így
szerepelt a neve "The American" - az Amerikai.
C,Én szenvedélyes hódolója vagyok a bikaviadalnak. Aközött a három vagy négy külföldi
között tartanak számon, aki e témában kompetens. Annyi időt szenteltem már ennek gyerekkorom óta, hogy szinte megőrülnék, ha a továbbiakban nem foglalkozhatnék
vele.") Orson
Welles életében a bikaviadal az egyik titok (Rosebud). Saját életében talán ifjúsága lezárásának
tekintette a 60-as évek elejét. Ekkor készítette
angol tévé-társaságnak
Film a bikaviadalról
(1961. Film on the bullfiqht) círnű filmjét, melyet maga írt és rendezett.
És ő volt a film narrátora is, hiszen ez is egész
életét végigkísérő motivum . a narrátori szerep.
Ez a határozottan
vállalt törekvés kísérlet a
hallgatóság mozgósítására, a tervezett esztétikai
igazságok új oldalú megvilágítására. Művészetének ezt a tudatos elemét más rendezők egyszerűen bérbeveszik.
17 mozifilmnek narrátora.
Kölcsönzik rögtön felismerhető, bársonyos hangját; némi keresethez juttatva így a barátot, az
újabb filmjére gyűjtő Wellest. A befejezetlen
Don Quijotét is beleszámítva; saját filmjeinél
hatban lett kiemeIt funkciója a beszédhanggal a
cselekvést (emlékezést) kisérő kommentárnak
(Az Ambersonok ragyogása, A Sanghaji aszszony, Othello, Mr. Arkadin, A per). Ezt nem
lehet csupán a hangjátékokat gyártó Mercury
társulat folyamatosan megtartott hangbűvöletének tulajdonítani. Ez a filmnyelvhez alakított ősi
drámai szerep Wellesnél szerkesztési elem is.
Fogalmilag az elbeszéltek képi megjelenítése
egy vibráló, ellentmondásos, új jelentéssel gazdagodik, s ez az irónia. Például Az Ambersonokban a folyamatos narráció magába foglalja az elmesélői bölcs, fölényes funkciót egy szellemes
gondolatisággal
(távolságtartó
és ironikus).
,,1873··ban, akkor, amikor megtartották egyikét
az utolsó bálokat az Amberson házban." Ez attól
kap többlet jelentést, hogy a társadalmi élettől
pezsgő, hangos ház a film során magányos sorsok díszlete lesz. A szerzői narrátor jelzi távolságát és azonosságát is hőseivel, ettől határozot
tan összefonódik az elbeszélt cselekménnyel, s
arra reflektálva újraminősifi
azt. A művőn belüli értékváltozásra
érdekes példát találunk
a Sanghaji asszonyban. A narrátor kőzli. "ha
előre láttam volna", jelezve. hogy egy tragikus
történetre emlékezik. A főhős (O'Hara) megismerkedik egy hintójában ülő gyönyörü fiatal
hölggyel (Elza). A kocsi hátsó ablakán át társa-

lognak menet közben, Párbeszédük lírai, szellemes. Ez a kocsizás végül egy parknál ér véget,
ahol a megtámadott Elzát O'Hara megmenti. A
jelenet ironikus, mivel LA kocsikázás gyönyörűnek láttat egy kegyetlen nőt. 2. A kocsikázás
az Ambersonok híres hintózását is idézi. 3. A véletlen találkozást az egyének belső züllöttségéből következő pusztítások
átértékélik.
ilyen
szándékok mellett a véletlen hamissá válik. Az
Aranypolgár egész szerkesztése - a nézőpont állandó változtatásával
(ahogy Mankiewicz forgatókönyvíró
eredetileg
nevezte;
"prismatic
idea" - prizrnaszerű életszemlélet) - ironikus
szerkesztésmód.
Ahogyan a titkok körüli nyomozás is ironikus sá válik. A wellesi narráció a
titkok megközelíthetetlenségének
kifejezője is.
A meleg hang folyamatosan becsapja a nézőt.
Nem árulja el a titkot, csak körülötte vezetget
bennünket, mint e film bevezető képsorai az események helyszínén. NO TRESPASSING ! figyelmeztet az Aranyolgár nyitó- és záróképében
Xanadu-Kane palotája előtt a tábla.

"A művész számára a legnagyobb
veszély a kényelmes biztonság"
1948; A Sanghaji asszonnyal Welles szétrobbantja Rita Hayworth sztármítoszát.
1946: Dacosan bizonyítja, hogy bármit meg
tud rendezni, és az elképzeléseit is megvalósítja. (Az óra körbejár - The Stranger).
1942: Forgatókönyv nélkül 600 OOO dollárt forgat el, hogy megmutassa, milyen az igazi élet
Dél-Amerikában.
A film cime Mindez igaz (l1's
Ali True) lett volna, de bemutatására sohasem
került sor. A különböző
hosszúságú történeteket
Mexikóban és Brazíliában vette fel.
Az utolsó Mercury produkció, amikor együtt
az erős csapat, Az Ambersonok ragyogása. Amig
Welles Rióban van, az Ambersonokból egy órányi anyagot kivágnak. ettől jó néhány kapcsolódás logikáját veszti, s nem is követi az eredeti
elképzelést.
1941: Bár az Aranypolgárt
9 kategóriában
nevezik, csak a "legjobb eredeti forgatókönyv"
megosztott Oscar-díját kapja Welles Herman J.
Mankiewiczcsel.
1939; Az R. K. O. egyedülálló szerződést kötött Orson Wellesszel. Kikőtik, hogy egyszemélyben legyen író, rendező, főszereplő, producer.
Az R. K. 0, első tényleges megbízatása Joseph
Conrad A sötétség mélyén című regényének filmrevitele. Kettős főszerepet játszana, egyszerre
Marlow-t és Kurtzot. A próbafelvételek alapján
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Welles uiccet mesél a stábnak Londonban, egy tu-interjú szünetében
vetik el a megvalósítást, mivel túlságosan költsa alapjául szolgáló regény írója. Szóval mindséges lenne. (Ezen regény felhasználásával ké- . két filmemben nagyon közeli a kapcsolódás
szűlt F. F. Coppola Apokalipszis most c. filmje
apámhoz." A két feldolgozott téma tehát érzel1979-ben.) Végül aCitízen Kane (Aranypolgár)
mileg is közel állt a 25-26 éves fiatalemberhez ..
valósul meg.
Hearst sikerei apja vállalkozói kedvét is serkent1938: Aminek alapján a csodaszerződést meghették. Az Ambersonok Pulitzer-díjas történetét
pedig már ismerte egy 39-es rádióváltozatból.
kötötték, az, ahogy forradalmasította
a rádió
amiben szerepelt is.
mint médium alkalmazását. A "tömegkommunikátorok" kedvenc témája lett a Támadás a MarsLépjünk be a két filmbe a "belépési pontoról című rádiójátékának hatása. Ha valaki az Elkon". Az Aranypolgár hosszú bevezetése, álfújta a szél típus ú film előkészületeinek évében
híradói és a nyomozás megkezdése után az első
ilyen bátran tudja alkalmazni a kínálkozó lehebelépés az emlékezés szöveté be, ahogy elmentőségeket, azonnal be kell vonni őt a nagyobb
nek megkérdezni Susant. Charles Foster Kane
játék, a film világába.
utolsó feleségét, hogy mit jelent: Rózsabimbó.
("Mindig szintézisre törekszem: csak egyfajta
Ez már a forgatókönyvben is így szerepel . felülmunka irán.t érzek szenuedélyt, mert kötelesséről ráközelít a karnera Susan mulatójára,
hatalgemnek tartom, hogy őszinte legyek ahhoz az
mas kiírás neonból SUSAN FOSTER KANE EL
emberhez, aki vagyok: a kísérletező emberhez.")
RANCHO, ezen áthaladva közeledünk. át a betűkön az épület fölé, ahol az üveg tetőn át jól látni Susant egy asztalra dőlve. Közben vihar, eső,
szél. (A zsurnalizmus jellemzéseként később újEgy lány a másik kompon
ra lesznek a "betűkben" emberek, az eljegyzés
bejelentésekor az ablakhoz rohanó munkatársak
1960-ban egy rádióadásban elmondta apjáról,
az INOUIRER hatalmas betűi között néznek ki).
hogy ő volt az egyik első autógyáros, aki versenyzett is. "Playboy volt, bon viveur. nagy baAz Ambersonok ragyogása "belépő" jelenete,
rátja Mr. Hearstnek, és többek között, - Booth
egy tényleges belépő: miután a narrátor és az
Tarkingtonnak is, aki Az Ambersonok ragyogáutca emberei elpletykálják a bevezetést, s mi
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mindvégig az épületen kivül maradunk, az aktív emlékezés ott kezdődik, ahol Eugene Morgan lányával, Lucyval belé p, azon az emlékezetes, egyik utolsó bálon. Megnyílik az ajtó, s mi
velük együtt belépünk, az erős szél a nyitáskor
megmozgatja a csillárt és a textíliakat. esik a hó,
majd a kamerával együtt haladunk át a termen,
és beszélgetések hosszú kísérése után ér véget
a bravúros felvétel. Csak egy-egy jelenet egyszerűsített leírásával is varázslatos gazdagságú
rétegeket lehet találni. Az azonos jegyek az emlékezés küszöbévé
teszik ugyanezeket a képsorokat. Az emlékezésről
az Aranypolgárban találunk egy lírai történetet. Bernstein : A közeli
kompon egy fehérruhás lány állt fehér napernyővel. Csak egy pillanatig láttam s ö észre sem
vett, de nem múlt el hónap, hogy ne gondoltam
volna erre a lányra (Prousti kép).
A leghíresebb a sebes patak fölött áthaladni
kívánó "skorpió és a béka" fabulája lett a Mr.
Arkadinból, amely Welles egyetlen saját művéből készített filmje.
A legnyomasztóbb
az őrültré váló társadalomról elmondott történet, az egymást felfaló cápáké - a Sanghaji asszonyban. "Egy sem volt
az örült zavarban a cápák közül túlélő" - meséli
O'Hara, a tengerész.
A legőszintébb
beszélgetésben apa és lánya
kőzött Lucy a kegyetlen Vendonah indián törzsfőnök történetével beszéli el fájdalmát. (Ambersonoh]
A misztikus legenda a Halhatatlan történetben elmesélt eset a gazdag öregemberröl, aki öt
aranyat adott egy tengerésznek, hogy háljon a
feleségével és nemzzen neki gyereket. Ezen
film forgatása közben mondta Welles: "Valamennyi nagy szakember (ti. filmes) vagy meghalt, vagy haldoklik." Ez igy túlzó kijelentés,
miveloperatöre,
Willy Kurant hatásos munkát
végzett, de Welles talán az Aranypolgár idején
összejött stábot siratta emlékeiben. Gregg Toland - a 40-es évek elejének legjelentösebb operatöre - egy életre megtanította világítani. A
mélységélesség mint igazságmegmutatási eszköz
Toland objektív- és fényeröhasználatával
jelent
meg. Kölcsönös tisztelettel emlékeznek meg
egymásról. "Az Aranypolgár fényképezese
pályám legizgalmasabb szakma! kalandja volt" így G. Toland. "Nem volt hozzá fogható a szakmájában" - Welles.
A Modern Művészetek Múzeumába járt filmtörténetet tanulni Orson Welles (azóta öt tanulják), mesterének J. Fordot tekintette, és "tankönyvének" a 40-szer átpörgetett Hatosfogatot.
Welles a megalapozott ismeretek mellett egy

Az óra körbejár, 1946. Edward G. Robinson és PhiIip Metiuale

életen át megtartotta kísérletező
kedvét és bátorságát.
"Thatcher: Szerinted így kell újságot kiadni?
Kane: Nem tudom, próbálkozorn."

"Amikor a dagály fordul"
A Mercury Theatre-t John Housemannel alapította 1937-ben. Ekkor már három éve volt, hogy
a Broadwayn debütált. Rendezeett is már egy
néger előadást a Macbethböl és Marlowe Doctor
Faustusát.
32-ben utazások, kalandozás.
31-ben elhitette a dublini Gate Theatre igazgatójával, Michael MacLiammoirral
(OtheIIo
filmjének majdani Jágója), hogy híres színész a
Broadwayn.
("Amíg egyáltalán nem volt hely számunkra
a társadalomban, addig a szinésznek meg volt
az a joga és lehetősége, hogy annak asztalához
üljön, aki meghívja, s bárkinek az oldalán helyet Ioqlalhasson, igen gyakran a király mellett
volt ez a hely.") Akkoriban, amikor Orson iskolai előadásokon
játszik, Hollywood egy korábbi
elátkozott óriást készül száműzni, a zseniális
"von" -t . Erich von Stroheimet. 1928-ban for33

Aranypolgár,

1941. Euetett

Sloane, O. Welles és Erskine

gat ja a Queen Kellyt; amit már nem fejezhet be.
A mester szelleméhez hűen restaurált kópia a
filmvilág igazi szenzációja a Stroheim évfordulón. Stroheim és Welles "kitagadása"
között
húsz éva fáziskülönbség. Közöttük a néma/hangos film korszak a határ. Kivételes színész és
rendező mindkettő. Világlátásuk
azonban már
nem találkozik mindenben: Stroheim így írt az
AranypolgárróJ2: "Oszintén szólva, azt hiszem,
ahogyan Welles az Aranypolgár történetét elmeséli, nem igazán szerenesés. nem így kell történetet mesálni a vásznon. ... de azért az Aranypolgár nagy film, és megmarad a filmtörténetben. Teljhatalmat Wellesnek !"

Sandorl

zenkettő s egy közt távozott - amikor a dagály
fordul."
(Shakespeare: V. Henrik)
1915. majus 6-án született George Orson
Welles. Wisconsin állam Kenosha városában.3
Horvát-h

György

JEGYZETEK:
1. Ez úton is köszönöm Marx Józsefnek, a
Mafilm gyártási igazgatójának
szíves szóbeli
közlését.
2. Erich von Stroheim (szül.. 1885) Aranypolgár c. írása a Seghers kiadó Stroheim köteOrson már fiatalon világot látott, s gyermektében jelent meg újra, Freddy Buache szerkeszként kitűnt a versírásban.
festésben.
rajzolástésében.
ban, szinjátszásban,
zongorázásban,
bűvészke3. Orson Wellestől az idézeteket a következő
désben.
kötetekből. folyóiratok ból idézem :
Hétévesen kívülről tudta a Lear királyt.
Orson Welles: The Third Audience, Sight and
Háromévesen Shakespeare-t olvasott.
Sound, Jan-March 1954. Peter Cowie : ARibbon
of Dreams. 1973, Barnes- Tantivy. Michael Es"Nem biztos, hogy nem a pokolban; Arthur . teve szerk.-ben Orson Welles tanulmánykötet.
kebelén van, ha volt már ember, aki Arthur keJean Clay interjúja. (Filmintézet könyvtára, kézbelére jutott. Szép véget ért - s úgy ment el,
irattár) Filmkultúra 1975/5 Karcsai Kulcsár István idéz ars poeticájábó1.
mintha most keresztelt gyermek volna; pont ti34

Az éj néma iszonya
Orson Welles. a filmművészet csodafelnőttje,
természetesen csodagyerek is volt - de éppenséggel a színházé. Allítólag hároméves, amikor
feltűnően érett bábelőadásokat produkál, majd
nemsokára egy ajándékba kapott marionettkészlettel már Shakespeare-t ad elő. A királydrámákat kedveli különösen. Hétéves, amikor a
Lear király rövidített változatát inszcenálja.
Meglepő-e, hogy húszévesen - immár több
főszereppel és rendezéssel a háta mögött - a
Mercury Színház igazgatója New Yorkban? És
továbbra is Shakespeare áll munkássága kőzéppontjában. Több mint egy évtizeddel később,
világhírű filmrendezőként,
túl az Aranypolgár
Oscar-díján,
saját produkciójában
(a vállalkozás neve ismét Mercury) leforgatja a Macbethet. Egy személyben producer, forgatókönyvíró, rendező és címszereplő;
- sőt, a férfiak
kosztümjeit is maga tervezi. (Ez meg is látszik
a filmen: az egységesen durva jelmezvilágból
túlságosan is kilóg a Lady ."udvari" viselete.)
A Macbeth mindössze 86 perc, ami akkor is
meglepően rövid időtartam, ha tudjuk, hogy
maga a dráma sem tartozik a "hosszú" Shakespeare-művek
közé. Welles rendkívüli tömörítő
.készsépqel
rendelkezik, ami korántsem úgy értendő, hogy bátran húz a szövegből - ez önmagában nem "kunszt" -; ő észrevétlenül képes
végrehajtani a rövidítéseket. A nézőnek nincs
hiányérzete a Macbeth láttán. Welles változata
ugyanis nemcsak tömörített, de valóban tömör.
Képi megfogalmazásában
is bámulatosan egységes, lényegre törő. Egyértelműen filmrendező
keze munkája - miközben az egészből mindvégig érezni a színházi ember tapasztalatát. Vagy
helyesebben:
vonzalmát
egyfajta
teatralitás
iránt. Ezek a jellemzők aztán a három évvel későbbi, 1951-ben készült OtheIIóra is pontosan
ráillenek. Welles módszerei alapvetőerr nem
változnak, de elmondható, hogya maguk nemében tökéletesednek.
A Macbeth
viláqának
meghatározásával
Welles sok mindent előlegezett a színháznak és persze a későbbi filmváltozatoknak
is. Nyilvánvaló például, hogy annak a Skóciának a képe, amelyet ő rögzített, nyomot hagyott Roman
Polanski Macbethjén, és nagyon sok színházi
előadást inspirált szerte a világon. Mert itt jelenik meg határozottan az a természetközeli, szinte még primitív-barbár,
rusztikus drámai közeg, ahol a várudvaron háziállatok csatangolnak
a sárban, a szereplők nyers bőrkacagányokat,

durván szőtt ruhákat hordanak, és a táj zord
egységet alkot a sziklából kinőtt erődítménnyel.
Kietlen, szinte még megmunkálatlan környezet
ez, inkább valami törzsi berendezkedésre utal,
mint egy központosított királyság civilizáciőjára.
Csakhogy míg Welles után a drámának ilyetén "korba-ágyazása"
úgyszólván divat lett. és
csupán arra szolgált, hogy a történet, az akciók
kegyetlensége megkaphassa a kellően kegyetlen
hátteret, addig maga Welles egyáltalán nem
erre használta találmányát.
A Macbethben
egyetlen naturalisztikus
vérengzést sem látni.
Ez a rideg-csupasz környezet. ez az "ősvilág"
másra kell a rendezőnek.
A film első kockáin
Macbeth és kísérői a lápvidéken vágtatva elhaladnak egy kőkereszt mellett. Később, erődjébe
érkezve is feltűnnek Machbeth körül, mint a királyi sereg jelvényei, a feltartott, archaikus keresztek. Duncan, az idős uralkodó mellett megjelenik egy főpap is - mintha csak az őskeresztény apostolok egyike volna egyszerű darócban =, és az elfogatott Thán, Cawdort, az ő aszszisztálásával
viszik a vesztőhelyre.
Welles
egyáltalán nem tolakodóan, mégis világosan
utal a kora keresztény viszonyokra. és sejteti,
hogy a kivégzett lázadó alighanem egy pogány
szervezkedés vezetője volt.
Ebben az összefüggésben kap jelentést, hogy
a vészbanyák viaszból megmintázzák Macbeth
kicsinyített figuráját, és végzetes jóslatukat a
jellegzetes, a kora középkori
boszorkányperekből ismert rontás-szertártás
kíséretében mondják el. Welles .myanyái" ebben a beállításban
nyilvánvalóan az emberi lélekben még le nem
kűzdött, az új erkölcsiségben még meg nem haladott régi ösztönéletet
képviselik. A Macbethet hatalmába keritő csábítás voltaképp a
saját morális bizonytalanságából,
a saját belső
"jogrendjének" tisztázatlanságából
fakad. Macbeth még nem igazán keresztény, az ő számára
az istentől rendelt legitimitás csupán fikció.
Egy interjúban Welles ki is fejtette, hogy véleménye szerint Shakespeare királydrámaiból
világosan
kitetszik:
e darabok
szerzőjének
egyik alapeszménye a legitimitás szentsége, és
a legnagyobb bűnnek a törvényes öröklés megsértését tekinti - mégpedig éppen azért, mert
igenis hívő volt. Szerencsére a Macbeth filmváltozatában ez a felfogás igen áttételesen jelenik
meg; két világ - a belső késztetés és a külső
normák - összecsapásában. Mindenesetre egy35
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értelmű, hogy ez a Macbeth elsősorban önmagában hordozza a gyilkos hajlamot, és a Lady
ösztökélese
csak "olaj a tűzre", amely a saját
lelkében lobog. A tűz pedig: a becsvágy. Az
azonosság vágya azzal a férfival, akinek ő magát látja. Hiszen Macbeth csakugyan kiváló katona, a tettek embere, s az erő, az adottságok
jogán megilletné a trón. De sohasem érhetné el
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- legjobb önmaga elé odaáll egy absztrakció:
a törvényesség. Macbeth nem tudja elfogadni
az absztrakciókat. mert gyakorlati ember. Mélyen, ösztönösen az - az eleve elrendelt rend
eszméje csak tudatában létezik. Welles egész
filmjét az ösztön és az értelem párviadalaként
fogja fel. Mintha egyetlen hatalmas, gomolygó
ködfelhőben játszatná a történetet - a díszlet
egyszerre valóságos és földöntúli. Az eget állandóan sötét felhők borítják, a szereplők hiába
állnak a várfalra. hiába néznek le a táj ra, mindig minden sötét és tagolatlan. Baljós árnyék
kíséri valamennyi figurát; a vár inkább egy
barlang rendszerre hasonlít, még szabad terei is
beszűkültek. A kameramozgás és a képvágás
ezen belül mégis dinamikus. Az arcok, a tekintetek hirtelen villannak elő a sötétből, és erőszakosan betöltik a képmezöt.
Lehet mondani, hogy Welles rendezői stílusa
erőteljesen expresszív, amennyiben igyekszik
mindent felnagyítani és felfokozni. Az alakokat,
a fényhatásokat
és a hangulatokat. Rendkívül
tudatosan használja tehát a fekete-fehér filmet:
kontraszt jai kemények, a szereplők mozgása
fényből a sötétségbe, és megfordítva, élénk ritmusban tartja a kompozíciót. Mégpedig annak
ellenére, hogy John L. Russel kamerája sokat
operál a szürkével is, tehát voltaképpen árnyalatosak a felvételek.
Ami színészvezetését illeti, Welles tulajdonképpen hűséges a darab sajátságához, ahhoz
tudniillik, hogy Shakespeare-nél is Macbeth az
abszolút főszereplő. Igaz ami igaz: a film azért
még inkább háttérbe szorítja a többieket. A rendező színészönmaga "jutalomjátékát"
irányítja.
És ez mégsem tűnik magamutogatónak,
afféle
one-man-show-nak. Welles ebben a filmben fegyelmezett színész egy fegyelmezett rendező
kezében. játékmődja
egyszeru. Olyan sz ínészé,
aki pontosan ismeri önnön alkatát, megjelenésének, egész fiziognómiájának
lehetőségeit,
és
tudja, hogyha "spilázni" kezdene, tönkretenne
mindent. A filmben kevés a totál; többnyire félközelik és premier plánok váltakoznak, vagyis
a kamera az arcokra koncentrál. Ebben a helyenként már-már televíziós megjelenítésben
Welles mindent rábízhat belső fűtöttségére.
illetve puszta jelenlétének súlyára. Alakja tömbős, méltóságteljes, kemény - ugyanakkor a
közel hozott, érzékeny mikromimika pontosan
mutatja a "lélek rezdüléseit". Macbeth míndvégig önmagával küzd, önmagáért =, hinni akarja, szinte már mániákusan, hogy ez a cél minden eszközt megér, a válogatatlan
eszközök
használatának bátorsága pedig a nagyság bizo-

nyítéka. Ez az önszuggeszlió azonban egyre inkább kimerül; Macbethnek
vannak másfajta
ösztönei, amelyek érzékeltetik vele, hogyan halad a fénytől fokozatosan a sötétség felé. Mindinkább maqaűzott: vaddá lesz a saját barlangjában.
Welles. a rendező, filmje utolsó hatmadában
majdhogynem kiüríti Macbeth körül a teret. A
vár elnéptelenedik; ura már egyedül áll a bástyán, amikor megostromolják.
És tudja, hogy
itt a vég, és megérti. hogy tévedett. Birnam erdeje feljött Dunsinane-re, és Macduff áll a kapu
előtt, akit valóban nem anya szült: "idő előtt
kellett any jából kivágni". Macbeth már nem is
igen lepődik meg, amikor a jóslatok ellene fordulnak. "Senki ne higgyen többé a bűvész pohalnak" - mondja, és bár visszautasítja, hogy
megadja magát, mégis megadóan bocsátkozik a
végső összecsapásba. Csakugyan nem hisz többé; elvesztette önmagát.
Othello történetét nagyon is hasonló értelmezésben láthatjuk Wellestől : e filmfeldolgozás
koncepcióját
nemkülönben
az önmanipuláció
drámájából bontja ki. A vállalkozás különösen
azért érdekes, mert ebben az anyagban a címszereplő nem áll olyannyira egyedül, mint Macbeth : legalábbis Jago és Desdernona nem szorítható a háttérbe. Welles nem is próbálkozik ezzel a megoldással. Ennek ellenére világossá
teszi. hogy hőse mélyen magában hordja végzetét, s Jago intrikája csak azért éri el célját,
mert Othello valójában sohasem volt képes elhinni a saját boldogsága beteljesülését.
Ennek az Othellónak Desdemona megszerzése
jelenti élete legnagyobb diadalát: általa sikerül
egyenrangúvá lennie azokkal, akiket szolgál.
Az idegen zsoldosvezér beházasodik Velencébe.
Ha ez sikerül, ha Desdemona az övé, Othello
több lelt önmagánál. És amikor ez megtörténik,
épp azért nem tudja igazán elhinni. mert ő maga úgy érzi, túllépett a neki rendelt körön.
Jago ezt az alapvető egzisztenciális kételyt sejti
meg parancsnokában. és siet felerősíteni.
Hogy miért? A film nem sugall semmiféle
egyértelmű magyarázatot - természetesen azon
kívül, amit Jago a szövegben egyenesen megfogalmaz. Hogy tudniillik féltékeny Cassióra,
amiért megelőzte a ranglétrán, és bosszút akar
állni a móron, mert az nem őt tette hadnagyává.
Az Othello-produkciók
azonban ritkán érik be
ezzel a szimpla indokkal; a magára "valamit
is adó" rendező általában keresi az OthelloJago kapcsolat mélyebb rejtelmeit. Ez a törekvés a pszichoanalízis
kultuszával egyidős Laurence Olivier említi például rnemoárjában,

Othello, 1951. O. We/Ies
hogy amikor a harmincas években Ralp Richardson Othellója mellett Jagót játszotta, a
rendező Tony Gutherier-vel felkeresték Ernest
Jones professzort, fejtené fel előttük Jago motivációit. Jones persze azonnal közölte velük,
hogy Jago tudat alatt szenvedélyesen szerelmes
Othellóba - tehát korántsem pozíciójára, hanem
egyenesen a Desdemonáéra féltékeny. Olivier
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megejtő öniróniával meséli el. hogyan igyekezett ezután eljátszani a látens homoszexualitást,
még attól sem riadva vissza, hogy az egyik próbán forrón szájon csókolja megrökönyödött
partnerét. Azóta se szeri, se száma a hasonló
megfejtéseken alapuló produkcióknak - Welles
filmjének Jagója, Michael MacLiammoir egy
naplójegyzetében
felidézi. hogy rendezője szerint a zászlós egyszerűen impotens. És "az ilyenek nem szeretik az életet f" - kapta MacLiammoir az instrukciót.
Meg is kísérelte, hogy ennek megfelelően Jago impotenciájára, e "titkos
betegségre" építse alakítását.
Meglehet, ez a fogódzó segített a színésznek.
A filmnek mindenesetre nem ártott: MacLiammoirnak ugyanúgy nem sikerült kifejezésre juttatni a titkos impotenciát, mint Olivi er-nek a rejtett homo szexualitást. Akit látunk, az egy nyúzott arcú, keserű tekintetű gyomorbaj os. De a figura valóban metakommunikál
egy bonyolultabb féltékenységet
annál. mint amit Cassio
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előmenetele válthat ki belőle. Ez a Jago csakugyan Othellót irigyli. Mégpedig pontosan azért.
mert átlépett önkörén. Mert azt sikerült elérnie,
amit Jagónak nem. A csatákban öregedő, képzetlen Jago hiába pályázik a Cassío-féle .florenci pernahajderek",
a "teoretikus" katonák karrierjére. A hadnagyokat más körből választják.
És a Desdemonák férjeit sem a fekete zsoldosok
közül. Hogyan lett hát Othello egy velencei
tanácsúr veje? Ezt lehet?!
Élnünk kell a gyanúval. hogy Welles az impotencia-ötlettel csak fel akarta csigázni Jago
alakítójának fantáziáját, s jól tudta: a vásznon
amúgy is más látszik majd. Az eredmény igazolta. MacLiammoir játékában megjelenik és
mindvégig dominál a tehetetlen sóvárgás az
othellói formátum után. Othello viszont éppen
ezt a kivételes kvalitást nem tartja elegendönek
ahhoz, hogy igazolja kivételes helyzetét. Ebben
az értelemben a fordítottját éli meg annak az
ösztöndrámának.
amit Macbeth. És úgyszintén

mániákus sá lesz - a kishitiíség meg szállott jává.
Ha Desdemona hűtlen, a világ visszazökken
érthető állapotába. Ismét olyannak mutatja magát, amilyennek Othello megismerte - mielőtt
Desdemonával találkozott.
Welles Othellója tehát éppúgy a fényből a
sötétség felé halad, miként Macbethje. A film
képi megoldásai, ha lehet, még következetesebben kifejezik ezt: a fény-árnyék hatások itt már
egyetlen felvételen belül "szerkesztik"
a látványt. Majd minden kép kettéválik - a sötét
és a világos rnező egyidejiíleg látható =, és a
rövid beállítások meg a gyors vágások tovább
fokozzák a megszállottság "iramát" . Welles a
film előrehaladtával mind gyakrabban és élesebben ütközteti a fehér háttér előtt fehérben
megjelenő Desdemonát és az árnyék ból előbukkanó Othello sötét alakját. A legtöbb jelenet
ezúttal is várbelsőben játszódik; a terek, a bástyák és lépcsősorok architektúrája itt is kínálja
a kemény szögletek hangsúlyozását.
Az Othello filmváltozata is meglepően rövid,
alig másfél óra. Welles dramaturgiai munkája
ismét briliáns - belső húzásai még színpadi
rendezők számára is csábítóak lehetnek. Persze
nem árt vigyázni a példa követésével, mert ez a
tömörség egyben feltételezi Wellest mint Othello megformálóját. Ugyanis neki ennyi szöveg
is elegendő a teljes drámához. Vagy pontosabban : ahhoz a drámához, amit el akar játszani.
Éppoly zárt, szigorú jelenség, mint Macbethként. Semmi gyermeki naivitást, semmi
"bennszülötti"
egyszeriíséget,
megilletődött séget nem mutat. Nem vadember, és nem is egy
civilizációs kísérlet gátlásos mintapéldánya. Sokat tapasztalt, magabiztos hadvezér, aki tökéletesen tisztában van képességeivel, használhatóságával. S a csapda, amit önmagának állít, éppenséggel ebben rejlik. Önmaga helyi értékének
tudatában. A mór Othello Velence megbecsült
tábornoka - de ha csakugyan velencei volna,
Brabantio nem pusztulna bele abba, hogy elvette a lányát. És ha Ciprus nem kerül hirtelen
veszélybe, talán a Dózse sem adta volna olyan
hamar áldását e frigyre ..
Aztán ott van Desdemona (Suzanne Cloutier)
tökéletes (7) ártatlansága. Welles úgy tudja nézni fiatal feleségét, olyannyira értetlenül, mint
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aki látja saját magát a másik szemével. És látja az idegen, a fekete, a más körbe tartozó férfit. Hogy ez kelljen ennek a nőnek, az valahogy
nincs rendjén. Az nem természetes. Welles
szinte belátja, hogy Desdemona és Cassio viszonya logikus. Végtére így már érthetőbb az
egész.
És Othello a megtalálni
vélt bizonyosság
megkönnyebbülésével
gyilkolni kezd. Elpusztítja egész világát, mert az tényleg olyan, amilyennek mindig is hitte. Jago mondja a drámában: "Nem az vagyok, ami." WelIes OthelIója
elmondhatná: Nem hiszem, hogy más lehetek,
ami.
Mészáros Tamás
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André Bazin: Orson Welles
Részlet
A hosszú beállítás módszere
Túl az intellektuális mondanivalón, amely a továbbiakban talán még pontosabbá válik és gazdagodni fog, az Aranypolgár (Citizen Kane) és
A.z Ambersonok ragyogása (The Magnificent
Ambersons) történeti [elentőséqét és az egész világ filmművészetére
gyakorolt döntő hatását
formai zsenialitásának.
kifejezésmódja felkavaró eredetiségének köszönheti. Rendezésűle technikáját nem szükséges egymástól elválasztva
elemeznünk, mert a két film stílusának nem elhanyagolható változásai ellenére kifejezésmódjuk közösnek bizonyul. Ez a közösség annál is
inkább árulkodó, mivel a technikai együttes, nevezetesen az operatőr más a két filmnél. Egyáltalán nem kell kisebbítenünk Gregg Toland érdemeit, Welles-szel való együttműködése előtt
és után is zseniális operatőrnek bizonyult, akinek a kezdő rendező bizonyára sokat köszönhet.
Stanley Cortez kifinomult és egy kissé talán szofisztikus eleganciájú fényképezése azonban éppen az ellentéte Toland érdes őszinteségének.
Mégis, Az Ambersonok
ragyogásának
(The
Magnificent Ambersons) képalkotásai
egyedül
az alkotó akaratától függtek. Ha megnézzük az
Aranypolgárt (Citizen Kane), és csak egy kicsit
is előítéletek nélkül gondolkodunk el a rendezésről, a plágiumvádak és az alaptalan polgárpukkasztó különcködés hangoztatása pillanatok
alatt nevetségesnek tűnnek. A film jelentése és
a választott forma között annyi a nélkűlözhetetlen összefüggés, hogy a meghökkentésre
és
egyénieskedésre való hajlarn eltörpül amellett az
igény mellett, amely nyelvet akar teremteni.
hogy új igazságokat fejezhessen ki a vásznon.
Próbáljunk meg legalább egyet felépíteni azokból az utakból. amelyek a szándéktól a formáig
vezettek.
Valószínűnek
tűnne arra gondolni.
hogy
Welles mint színházi ember, rendezését a színészből kiindulva építi fel. Elképzelhető, hogya
hosszú beállítás módszere,
a vászon eme új
mondattani és jelentéstani egysége annak a rendezőnek az elképzeléséből szűletett, aki hozzá
volt szokva ahhoz, hogya
színészeket együtt
lássa a díszletekkel. és aki a hagyományos képszerkesztést sem a nyelvezet megkönnyítésének,
hanem a hatásosság elvesztegetésének,
a képi
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látványlehetőség
megcsonkításának
tartotta.
Welles számára a játék tere egységes egészet al-kot térben és időben. A színész játéka elveszti
értelmét, drámai erejét, ha meg szűnik az élő ésérzékeny kapcsolat a szereplök és a díszlet között. Másrészt a szinpad, míg játszanak rajta,
úgy feltöltődik, mint egy kondenzátor; minden
élősdi kapcsolattól gondosan el kell szigeteIni. s
nem megérinteni, amíg el nem éri a kellő drámai
feszültséget, amely majd kipattant ja azt a szikrát, amely felé az egész cselekmény irányul. Vegyük példának Welles kedvenc jelenetét Az Ambersonok ragyogásából (The Magnificent Ambersons) : a konyhai jelenetet, amely Fanny és
Georges, később Fanny, Georges és Jack között
játszódik. Majdnem egy egész tekereset elfoglal. A kamera mindvégig mozdulatlanul áll Fannyval és Georges-zsal szemben, Georges éppen
most érkezett egy utazásról anyjával. s a konyhába siet, hogy felfalja a tortákat, amelyeket a
nagynénje készített. Meg kell különböztetnünk
ebben a jelenetben egy ún. "reális cselekvést"
és egy "látszat-cselekvést".
A reális cselekvés
nem más, mint Fanny néni nyugtalansága (akiről tudjuk, hogy titokban szerelmes Eugene
Morganba) , és aki szinlelt könnyedséggel meg
akarja tudni Georges-tól. hogy anyja és ő együtt
utaztak-e Eugene-nel. A látszat-cselekvés, amely
az egész vásznat betölti. szándékosan jelentéktelen, és elfedi Fanny félénk, de gyötrelmes nekibuzdulásait: ez Georges falánksága. E két cselekményhez két párbeszéd kapcsolódik: az igazi. vagyis néhány elszórt, ravasz kérdés, és a
másik, rendkivül banális szavakkal álcázva : pl.
Fanny azt tanácsolja Georges-nak,
hogy ne
egyen olyan gyorsan, vagy, hogy tegyen még
cukrot a tortára. A hagyományos módszer szerint ez a jelenet több beállításra lett volna bontva, hogy lehetővé tegye számunkra a reális és
látszólagos
cselekmény
megkülönböztetését.
A Fanny érzelmeiről árulkodó néhány szó premier plánokkal lett volna kiemel ve, ami egyben
lehetővé
tette volna azt is, hogy megfigyeljük
Agnes Morehead játékát ezekben a pillanatokban. Röviden, a drámai folyamatosság ellentétben lett volna azzal. amit Welles itt nyomatékos
tárgyilagossággal
helyez elénk abból a célból.
hogy a legeredményesebben vezethessen el bennünket addig a pontig, ahol Fanny idegei végleg
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használta: szélesebb szőqből fényképezett, a te--felmondják a szolgálatot, s amikor a jelentékteleobjektív hatását keltette.) A látószög kivételes
len beszélgetésben hevesen kitör. Nem volt-e
kinyitásának a következménye, hogy elsőrendű
ügyesebb, hogy egyre inkább türelmetlenné tett
fontosságúvá vált a mennyezet használata: el
bennünket, hogy bemutatta azt a feszültséget,
kellett rejteni a stúdió felszerelését. A mennyeamely percről percre mind jobban és jobban
emelkedik a szereplők valóságos érzelmei és zet megjelenítése viszont a világítás problémáit
látszólagos magatartásuk között? Fanny dühe és bonyolultabbá tette, olyannyira, hogy szükséqessé vált nagyon erős fényben szűk fényrekesszel
féltékenysége végül úgy robban ki, mint egy rég
fényképezni - innen a képek éles kontraszt jai,
várt vihar, amelynek az erejét és a szenvedélyesTöbbször úgy kellett álcázniuk magukat, hogy
ségét azonban nem lehetett előre kiszámítani.
hamis mennyezetet használtak, pl. tüllből ; ezen
A kamera legkisebb mozqása, egy premier plán,
keresztül lehetett világítani. A nagy látószögű
amely arra szolgálna, hogy megvilágítsa előtobjektívek ellenszolgáltatásképpen
érezhetően
tünk a jelenet fejlődését.
széttörné ezt a súlyosmegváltoztatták
a perspektívát. Egy hosszanti
sáqot, amely arra kényszerít, hogy közvetlenül
megnyúlás érzetét keltették. amely még jobban
részt vegyünk a cselekményben. Ha majd más
kiemelődött a képmező mélységének hatásával.
szempontból visszatérünk Welles képalkotásáNem kockáztatom meg azt a feltevést, hogy Welhoz, alkalmunk lesz elemezni olyan jeleneteket.
les előzetesen gondolt volna ezzel a hatással,
amelyek ugyanezen a módon épülnek fel. Szemde mindenképpen hasznára fordította. A képbeötlő, hogy egyedül a felvétel technikája tette
mező mélységében való megnyújtása, összekaplehetövé ezt a cselekményfeldolgozást.
Ha állancsolva a szinte folyamatosan alsó karneraállású
dóan a jelenetek jelentésének egységével akarfelvétellel. olyan feszült légkört teremtett az
nánk eljátszani. a cselekményt megszerkeszteni,
egész filmben. mintha a kép majdnem szét sza- nem a szereplők és környezetük kapcsolatainak logikai elemzése, hanem főként e kapcsola- _ kadna. Senki sem tagadhatja, hogy meggyőző
rokonság van a kép természetes és a történet
tok fizikai érzékelése mint drámai erő alapján -,
drámai metafizikussága között. Ami a mennyeúgy részt venni e kapcsolatok fejlődésében egézeteket illeti: arra szolgálnak - és különösen
szen addig a percig, amikor az egész színpad
Az Ambersonokban
(The Magnificent Arnberrobban a felgyülemlett feszültség következtében
sons) =, hogy a szereplőket egy bezárt világba
- mindehhez az kellett, hogy a vászon keretei
helyezzék. amelyet a díszlet minden oldalról súéreztethessék a színpad totalitását. Welles ezért
lyos erővel nyom. Egy figyelemre rnéltó és jelenarra kérte operatőrét, oldja meg ezt a nehéz
tős tanulmányban, amely a filmtérrel foglalkoproblémát. Éppen így, Az Ambersonok (The
zik, Maurice Sherer tökéletesen nyilvánvalóvá
Magnificent Ambersons) kezdetén levő csodátette a térbeli szerkezet szerepét a mozgóképlatos báljelenetben. amelynek képalkotása naben, Egyébként is, a mozgásirányok jelentése
gyon hasonlít A játékszabály (La Reqle du jeu)
régóta elismert dolog pl. a festészetben, és ma
üldözési jelenetére, külőnböző
fontosságú jelenmár mindenki egyetért abban, hogy csodálja
tések keresztezi k folyamatosan a vásznat, arra
Greco nagyszerű
függőleges
változtatásait.
kényszerítve bennünket, hogy - sajnálkozva
Miért van az, hogy amit egy hagyományos műugyan, hogy ott kell hagyni az előzöt, de - átvészetben jelentésben gazdagnak és magas eszugorjunk a következőre.
tétikai értékűnek kiáltanak ki, egy pillanat alatt
elveszti minden nemességét, amint a filmről van
A nagy látószög technikája
szó? Miért lenne Orson Welles pusztán ripacs
és botrányhős.
amikor egy egész rnűre ugyanezt
A játékszín mélységével kapcsolatos pontosság
a formai sajátosságot alkalmazza? Bizonyos,
azonban nem elégítette ki Welles színházi elfohogy nem Orson Welles a feltalálója.
hogy nem
gultságát; szükség volt a képmező ..oldalsó" réő alkalmazta első ízben a mennyezetet, de amiszének (champ latérale) szélesítésére is. Gregg
kor csak játszani akart a technikával.
és megToland ezért nagylátószögű objektíveket haszhökkent
eni
a
formai
teljesítmények
változatainált, s ezzel a normális látás látószögénél ís köval, akkor a Sanghaji asszonyt (The Lady from
zelebb hozta a felvétel szögét. Az Aranypolgár
Sanghai) készítette el. Az alsó kameraállás mel(Citizen Kane) képeinek stílusát a nagylátószölett való kitartás az Aranypolgárban
(Citizen
gű technika talán még a mélységélességnél
is
Kane) éppen ellenkezőleg, azt eredményezi.
jobban jellemzi. '(Az Életünk legszebb éveiben
hogy kikapcsoljuk tudatunkat, ugyanakkor to(The Best Years of Our Live s] Gregg Toland
vábbra is hatása alatt maradunk. Sokkal valómár főként a hosszú gyújtótávolságú
lencsét
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színűbb tehát, hogy az eljárás egy pontos esztétikai szándékkal kapcsolatos:
azt az érzést
akarja kelteni bennünk, hogy drámát látunk.
Olyan képet, amelyet pokolbélinek is minősíthetnénk. minthogy úgy tűnik, hogy a tekintet
alulról fölfelé, a föld felől emelkedik fel. Ugyanakkor amennyezetek
- megakadályozva minden menekülést a díszletből - teljesebbé teszik
az átok végzetességét. Kane akaratereje nyom
bennünket, de őt magát is nyomja a díszlet. A
kamer~ közvetítése folytán valamilyen módon
képesek leszünk arra, hogy ugyanúgy nézzük
Kane bukását, mint ahogy hatalmát is elviseltük.

A belső vágás
Mind ez ideig úgy tűnik, az volt a módszerünk.
hogy az Orson Welles által alkalmazott technika megválasztását
alkotói pszichológiájából
vezetjük le, múltja és ízlése függvényében.
Tekintsünk most el ettől a szubjektiv szemponttól. és ne menjünk tovább elemzésünk hozadékánál. Bármilyenek voltak. is Welles szándékai.
tudatosak, vagy sem. az eredmény, vagyis a

filmjei itt vannak, függetlenül attól. hogy mit
tudunk alkotójukról. Az Aranypolgár (Citizen
Kane) hatása a filmművészet fejlődésére. példaadó jelentősége messze meghaladják a nagyszerű dramatizálási leckét, amelyet megpróbáltunk
elmagyarázni. Egy egyedi cselekedet sajátságos
kiemelésén túl a filmművészeti nyelvezet szerkezetéről van szó, amely 1940 körül többé-kevésbé világszerte használatos volt. és gyakran
használatos még ma is - s Wellesnek kellett
jönnie, hógy felfordítsa.
Nem szívesen időznék az Aranypolgár (Citizen Kane) történetének eredetiségénél.
az időfelbontásnál és a szempontok többféle változatánál. Mindennek Welles abszolút értékben nem
feltalálója a filmművészetben, és az eljárás láthatóan a regénytechnikából származik. De ő az,
aki csodálatos módon helyére tette és a film javára fordította - és soha nem teremtettek teljesebbet.
Gyorsan felsoroljuk azonban Welles filmjének kvalitásait, amelyek megértése semmilyen
különösebb nehézséget nem okoz a nézőnek,
akár rosszindulatúan, akár jóhiszeműen nézi a
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filmet. Egy kis figyelem és gondolkodás is kielégítő itt.
Többet ér, ha végezetül olyan speciálisabb
tulajdonságoknál időzünk el. amelyek megkülönböztetése a mű egységében talán már bizonyos jártasságot követel a filmművészeti elemzésben. Látni fogjuk egyébként, hogy az újdonságok szorosan függnek a témától és a feldolgozásmódtól.
Láttuk, hogy a képmező mélysége, amelyet
egyesek olyan szenvedélyesen ítélnek el. Welles
számára valószínűleg azt jelentette, hogy valamilyen módon el kellett helyeznie a díszletet és
a szereplőket. De nemcsak olyan követelményeket hozott magával. mint amennyezetek meg teremtése és a tömörebb játékstílus. Technikai velejárói először is rendkívüli módon megnehezí44

tették a plánváltást. S bár Welles nem az az ember, akit egy ilyen nehézség megtorpanásra
késztet. főként, ha az a szándék, hogya szinpad
egészét belevonja a kamera látószögébe, nem
okozott összeütközést benne a plánváltás klaszszikus gyakorlatával. Jobb történt: Welles gyakran úgy finomította a drámai egység megőrzését, hogy visszautasította magukat a kameramozgásokat is, amelyek a képkivágatok folyamatos változásával valóban a vágást állították
volna vissza. A világosság kedvéért azonban talán itt emlékeztetnünk kell arra, hogy mit is értürtk vágáson.
Bármilyen filmről van is szó. célja azt az illúziót kelteni bennünk, hogy magunk is részt veszünk az előttünk folyó eseményekben, akárcsak a mindennapi valóságban. De ez az illúzió
lényeges csalást takar, nevezetesen azt, hogya
valóság folyamatos térben létezik, az viszont
valójában kis töredékek, "plánok" egymásutániságát mutatja meg, amelyeknek kiválasztása,
sorrendje és tartalma alkotja pontosan azt, amit
a film "vágásának" nevezünk. Ha megpróbáljuk
tudatosan figyelemmel kísérni a kamera által
előidézett megszakításokat, a bemutatott esemény lejátszódásának folyamatában, és jól megérteni, hogy természetes állapotban miért érezhetetlenek számunkra, jól láthatjuk, hogy azért
viseljük el őket könnyen, mert mégis csak egy
folyamatos és homogén valóság érzetét keltik
bennünk. A valóságban sem látunk mindent egyszerre: a cselekvés, a szenvedély, a félelem közrejátszhatnak a bennünket körülvevő tér ösztönös feldarabolásában. Lábunk és nyakunk nem
várt a filmre: nélküle is felfedezte a kocsizást,
a panorámázást.
ahogy figyelmünk is a premier
plánt. Ez az általános pszichológiai tapasztalat
elegendő arra, hogyelfelejtsük
a vágás anyagi
valószínűtlenségét, és lehetövé teszi a néző számára, hogy részt vegyen a filmben, mintegy a
valósággal való természetes kapcsolatban.
Ellentétként vizsgáljunk meg egy tipikus wellesi tagolást: az Aranypolgárnak (Citizen Kane)
azt a jelenetét. amelyikben Susan megmérgezi
magát. A vásznon Susan szobáját látjuk, az éjjeliszekrény felől nézve. Premier plánban, szinte a kamerára ragadva egy hatalmas pohár,
amely szinte a kép negyedét elfoglalja, egy kiskanál és egy kiürült gyógyszeres tubus. A pohár
majdnem teljesen eltakarja előlünk Susan ágyát,
amely eltűnik az árnyékmezőben.
s ahonnan
csak néhány bizonytalan hörgés hallatszik, mintha valaki altatóval aludna. A szoba üres; s e magánsivatag mélyén az ajtó, amelyet az ál-perspektíva még távolabbinak mutat; és az ajtó mö-

gött a kopogtatás. Anélkül. hogy bármi mást is
láttunk volna, mint a poharat, és bánni mást
is hallottunk volna, mint a két zajt, két különböző hang síkban, azonnal megértjük a helyzetet: Susan bezárkózott a szobájába,
hogy megmérgezze magát, Kane be akar jönni. A szín
drámai struktúrája alapvetően a két különböző
hanghatásra épül: Susan hörgésére és férje kopogására az ajtón. Feszültség teremtődik e két
pólus közott. amelyeket a képmező mélysége
tart távol egymástól. A kopogások hirtelen erősebbé válnak. Kane megpróbálja betörni az ajtót a vállával, és bejön. Látjuk, amint feltűnik
az ajtó keretében, egészen kicsi, és siet felénk.
Kipattan a szikra a két drámai pólus közott. A
jelenetnek vége.
Hogy jól megértsük a rendezés eredetiséqét,
amely szinte fel sem tűnik, oly könnyen éri el a
célját, meg kell próbálnunk bemutatni, amit
Wellesen kívül mindenki más megtett volna néhány közelebbi részleten.
A jelenet legalább öt vagy hat beállításra tagolódna. Például: a pohár és a gyógyszerek kőzelije, a verejtékező és hörgő Susan az ágyban
(ebben a pillanatban kopogás az ajtón), Kane
plánja, amint kopog az ajtón: egy rövid párhuzamos montázzsal megteremtődik
a bizonytalanság. Vagyis egy beállítás-sorozat
belülről,
aztán kívülről egészen az ajtó képéig, amit Kane
feszeget, ebben a pillanatban újra Kane, hátulról, amint az ágy felé siet, és befejezésül talán
egy premier plán Kane arcáról, amint Susan fölé
hajol.
Világosan látható, hogy a klasszikus tagolás,
amelyet képsíkok sorozata alkot, s aszerint elemzi a cselekményt, hogy a rendező mit akart nekünk megmutatni, itt egyetlen és egységes beállításban oldódik meg. Ugyanis WelIes belső
vágás a a plán fogalmát kitágítja egy vágási egységgel, amelyet hosszú beállításnak nevezhetnénk.
Természetes, hogy a vágás hagyományainak
forradalmi változása nem önmagában jelentős,
hanem abban, hogy mit jelent és mit tesz lehetővé. Az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy
ez a szintetikus nyelv realistabb. mint a hagyományos analitikus vágás. Realistább és egyúttal
intellektuálisabb is, mert valamilyen módon arra
kényszeríti a nézőt, hogy vegyen részt a film értelmezésében, s olyan rejtett kapcsolatokat szabadít fel, amelyeket a vágás már nem terít úgy
szét a vásznon. mint valamely szétszerelt motor
alkatrészeit. S miután a néző itt kötelezve van
arra, hogy szabadságát és intelligenciáját használja, közvetlenül magában a kűlső megjelenés
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struktúrájában
fogja fel a valóság ontologikus
kétértelműségét. Ha ebből a szempontból újra
nézünk egy olyan jelenetet, mint Az Ambersonok (The Magnifícent Ambersons) konyhajelenetének rögzített képe, akkor ez különlegesen
jelentőssé válik. Úgy tűnik, hogy a kamera az
egész rész időtartama alatt makacsul visszautasítja, hogy segítségünkre siessen, és eligazítson
a cselekmény szétvalasztásában.
amelyről sejtjük ugyan, hogy lezajlik, de nem tudjuk pontosan, hogy hol és mikor fog előbukkanni.
Ki tudja, hogy nem abban a pillanatban fog-e bekövetkezni Fanny arcjátékának megvilágosító megváltozása, amikor eppen Georges-ot nézzük? S a
cselekmény től különösen idegen, szörnyetegként
jelenlevő tárgyak (a sütemény, az élelmiszerek,
a konyhai felszerelés, egy kávéfőző stb.) az
egész jelenet alatt magukra vonják figyelmün4S

ket anélkül, hogy a kamera egy rezdülése is
csökkentené jelenlétüket.
Ellentétben azzal, amit első látásra hihetnénk,
a belső vágás gazdagabb jelentésben, mint az
analitikus vágás. Nem kevésbé elvont, mint a
másik, de az elvontság, amelyet a történetbe
inteqrál, pontosan a realizmus növekedésének a
következménye. Valamilyen módon ontologikus
realizmus ez, amely a tárgyaknak és a díszletnek
visszaadja létezésük sűrüségét, jelenlétük súIyát; drámai realizmus, amely nem engedi elválasztani a színészt a díszlettől. a premier plánt
a háttértől : pszichológiai realizmus, amely a nézőt az érzékelés valóságos körülményei közé helyezi úgy, hogy ez az érzékelés soha nincs egészen előre meghatározva. De a "realista", hoszszú beállításokkal dolgozó rendezéssel szemben,
ahol a kamera ezek tagolásait mint a valóság
darabjait ragadja meg, Welles gyakran használ
metaforikus vagy szimbolikus elvont montázst,
a cselekmény hosszabb periódusainak összefoglalására. (Pl. Kane kapcsolatának fejlődese első
feleségével, Susan énekesnői karrierje.) De az
a nagyon régi eljárás, amelyet már a némafilm
is használt, itt új értelmet kap: éppen ellentétes
lesz azon jelenetek szélsőséges realizmusával.
amelyek az eseményeket tökéletesen tiszteletben
tartják. A kevert vágás helyett, amelynél a
konkrét esemény félig feloldódik a plánváltások
elvontságában. itt az elbeszélés két lényegesen
eltérő módozatával találkozunk. Nagyon jól
megragadható az abban, hogy az után az egymásra fényképezett képek sorozata után, amely
Susan háromévi szenvedését foglalja össze, és
a kialvó lámpával fejeződik be, a film kíméletlenül beletaszít bennünket Susan öngyilkosságának drámájába. J.-P. Sartre jól jegyezte meg egy
Ecran francals-beli cikkében, hogy ez nem más,
mint az angol gyakorító forma filmi megfelelője: "Három éven keresztül kényszerítette. hogy
Amerika minden színpadán énekeljen. Susan
szorongása egyre növekedett, minden előadás
gyötrelmes volt számára, s egy nap nem bírta
tovább ... " Susan öngyilkossága!

Stílus, amely jelentést teremt
Kétségkívül minden nagy filmművészeti alkotás
felveti és többé-kevésbé kifejezi alkotója morá-
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lis viláqképét,
gondolkodás beli tendenciait.
Sartre Faulkner és Dos Passos alapján írta, hogy
minden regény technika szükségszerűen egyfajta
metafizikára megy vissza. Ha metafizika volt
is benne, a régi vágás nem tudta kifejezésre juttatni: Ford és Capra világa csak forqatókönyvükből kiindulva, a térnából. ill. keresett drámai
fogásaikbó!, a jelenetek megválasztásából elemezhető. De nem ragadható meg a vágásban
úgy. mint Welles esetében. Wellesnél. ellenkezőleg, a belső vágás és a képmező mélysége a
forgatókönyv értelmezésének alkotó technikájává válik. E metafizika következménye nem egyszerűen egy másik rendezési módszer; magának
a történetnek a természetét változtatja meg. En- .
nek is köszönhető, hogy a film egy kicsivel még
jobban eltávolodik a színháztól,
hogy inkább
elbeszéléssé, mint látványossággá válik.
Akár a regényben, itt sem egyszerűen a dialógus, a leírás világossága, il szereplők magatartása, hanem a nyelvezetbe ágyazódó stílus teremti meg a jelentést.
Távol vagyunk attól, hogy - mint egyesek
mondanák - a néző figyelmetlenségére számítva, a fix beállítás hoz való visszatérésről prédikáljunk, amelyet a filmművészet kezdetei óta
Mélies, Zecca és Feuillade használtak; hogy bármilyen módon is újra felfedezzük a fényképezett
színházat. Welles hosszú beállítása azonban meghatározó lépést jelent a filmművészeti nyelv fejlődésében, amely - miután meghaladta a némafilm "montázsát" és a hangosfilm "vágását" •
afelé tart, hogy újra megtalálja a fix beállítást,
amely azonban már egy dialektikus fejlődés útján magába foglalja a vágás minden eredmé-.
nyét, és beleolva sztja a hosszú beállítás realizmusába. Bizonyos, hogy nem Orson Welles az
egyetlen elindítója ennek a folyamatnak, amelyről pl. Wyler művei is tanúskodnak. Renoir maga is, francia filmjeiben szintén szüntelenül hasonló értelemben kutatott. De Welles hatalmas
eredményt jelentett, amely - akár akarjuk, akár
nem - megingatta a filmművészet hagyományainak épületét.
(André Bazin: Tanulmányok a filmművészetről.
Filmtudományi
Intézet, 1977. Filmművészeti
Könyvtár. Szerk.: Zalán Vince, ford.: Erdélyi Z.
Agnes)
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"Béla megfeledkezik az olló ról"
Balázs Béla- és Eizenstein-dokumentumok
Bevezető
Ma, amikor Balázs Béla fiImesztétikai munkásságának jelentősége vitathatatlan, amikor kézbe vehetjük első két művének új, végre teljes
és hiteles magyar kiadását l, s újraolvasva élvezhetjük, értékelhet jük finom megfigyeléseit.
költőhöz méltó érzékenységét, minden - akárcsak csírájában lévő - művészi érték iránti fogékonyságát - akkor meg fogja lepni a magyar
olvasót Eizensteinnek a Balázst erősen bíráló
cikke. Balázs Béla külföldi visszhangja mindenképpen figyelemre méltó. Akkor is ismernünk
kell fogadtatását, ha az nem volt kedvező. Emellett Elzenstein írása az Eizenstein-pályakép
szempontjából is jelentős: fontos adalék gondolati fejlődésének.
montázselmálete
alakulásának megismeréséhez. Csak akkor tárul fel
Eizenstein cikkének igazi jelentősége, bírálatának okai. ha figyelembe vesszük azt a történelmi helyzetet, azt a szellemi környezetet,
melyben íródott.
A Szovjetunióban a húszas években rendkívül élénk szellemi élet volt. Számtalan irodalmi.
művészeti
és filmfolyóirat jelent meg, a kűlföldi fiImelméleti könyveket azonnallefordították
oroszra (Delluc, Coustet. Moussinac, Stindt,
Harms írásait). így Balázs Béla első, németül
1924-ben megjelenő könyvét, A látható embert
1925-ben egyszerre két kiadó is megjelentette.2
Olvasták.
bekerűlt
a kulturális élet vérkeringésébe. De Eizenstein alábbi cikke nem A látható emberről szól, s így nem is várható el tőle
Balázs filmesztétikája egészének méltatása. A
moszkvai Kino (Mozi) cimű újság 1925. júl. 5-i
számában jelent meg Balázs Béla A film jövőjéről című cikke (előadásának szövege), melyre Eizenstein heteken belül. ugyanabban a lap-

ban'' reagált. Cikkének fordítását közöljük az
alábbiakban, magyarul először."
Eizenstein szerint Balázs Béla - a kapitalista
filmgyártás tapasztalataiból kiindulva - túlbecsüli az operatőri munka jelentőségét. Ezzel
szemben ő a filmkészités kollektív
jellegét
hangsúlyozza. Természetesen túloz, amikor elismerését és háláját leróva a világosítók, vágók,
munkatársak seregének, művészi szempontból
is egyenrangú alkotótársként szól róluk. De ez
nem pusztán személyes tévedés, arány tévesztés.
A kollektivitás szélesebb értelméről is szó van.
Ha összevetjük a korabeli német és szovjet filmet nemcsak a gyártás körülményei. anyagi
feltételei. a produceri tevékenység különbségeinek szempontjából.
hanem a német és az 192425-25-ban kibontakozni kezdő szovjet lilmművészetet (Sztrájk, Patvomhin páncélos, Az anya,
A Föld egyhatoda) is, akkor szembeötlő a különbség. A nyugati (német, francia, svéd, dán)
filmekben néhány szereplő éli a maga személyes (rnelo) drámáját. a jellemábrázolás és a
cselekményvezetés a hagyományos, irodalmi
dramaturgiai sémákon alapul. A szovjet filmben viszont a tömeg a film hőse. és maquk a
történelmi-forradalmi
események alkotják a
cselekményt. És nemcsak a filmben. A húszas
évek szovjet művészete
- forradalmi korszak
forradalmi művészete. Babel, Furrnanov. Szerafimovics, Solohov. Fagyejev prózájában.
Majakovszkij és Blok lirájában. Visnyevszkij és Trenyov drámájában, Dejneka festményein, Tatlin,
Rodcsenke. El Liszickij rajzain. plakát jain az
események tevékeny részese, főszereplője a tömeg, nem pusztán a háttér egy eleme. És nemcsak a művészetben. A valóságban is kozuetle-
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nül érzékelhetővé vált a tömegek történelemalakító szerepe. A húszas évek fordulóján, a
harmincas években, a konszolidációval kerül
majd újra előtérbe az egyes ember a maga
problémáival, a művészetben pedig az egyéni
hős, az emberábrázolás igénye.
1926-ban Eizenstein teoretikusként még csak
szárnyait bontogat ja. 1923- ban írja Az attrakciák montázsa című cikket. 1925-26-ban
néhány rövidebb cikket.f (1929-től kezdi írni nagyobb elméleti tanulrnányait'l). A húszas években írt cikkeken érezhető a Proletkult balos
művészetfelfogásának
hatása Eizensteinre.
A
művészet közvetlen hatását követeli, túl akar
lépni a színházon mint elavult, ósdi, múzeumba
való intézményen, mert a filmmel több emberre és intenzívebben lehet hatni. Az alább közölt
cikkben is nyomon követhető a LEF, a rnűvészeti Balfront hatása. A szerző enyhe iróniával
szól az individualizmusról
Balázs stílusával
kapcsolatban
"művészetről",
az "alkotásról"
(a LEF szerint az új művészet: életépítés) . A
hagyományos irodalommal, színházzal való szakítás igénye, az új rnűvészet iránti vágy éppúgy benne van ebben a gesztusban, mint a balos túlzás: a valóságos értékekhez, a kulturális
örökséghez való türelmetlen
viszony. (Majakovszkij is először jelképesen kihajította Puskint a Jelenkor Gőzhajójából.
De később viszszavette !) A filmben minden rnűvészeti ágnál
nagyobb a létjogosultsága ennek a magatartásnak: a forradalom előtti orosz filmmel. a nyugati mintákat másoló melodrámákkal szakítani
kellett ahhoz, hogy eredeti filmművészet szűlessék.
Eizenstein a montázs szerepének alábecsüléséért is bírálja Balázs Bélát - aki azonban még
nem tulajdoníthatott döntő jelentőséget a montázsnak az 1924-ben megjelent könyvben és
néhány ezt követő cikkben. (Az 1930-ban megjelent A film szellemében már elemzi a szovjet
film montázsmódszerét is). Eizenstein a cikken
belül el is jut annak belátásáig, hogya német
film alapján nem ismerhető fel a montázs valódi jelentősége. Nem is Balázs kritikája itt a fontos Eizenstein számára, hanem az, hogy önmaga számára tisztázza a montázs fogalmát. Itt
még csak utalásszerűen, de már megjelennek
az eizensteini montázselmélet
alapelemei. Az
amerikaiak már felfedezték a párhuzamos montázsban rejlő technikai és hatáskeltő lehetőségeket, de a gondolati. minőségi többletet az
oroszok tették hozzá - ezt a gondolatot később
részletesen kifejti." A filmhatás speciális eszköze a montázs ; a kompozícióból. a szembe48

állítások ból adódó jelentéstöbblet.
A montázs
nem pusztán összefűzés (Balázsnál .Jcépvezetés"), az elbeszélés epikus eszköze (ahogy Pudovkin látja), hanem dráma, konfliktus Eizenstein szerint.
A cikk hangvétel e ironikus, de sehol sem
bántó és sohasem a vitapartner személye ellen
irányul. (Az irónia is inkább egy jelenségnek,
a nyugatimádatnak
szól. mint Balázsnak.) A
húszas években kűlönböző
művészetfelfogások
éltek egymás mellett, heves viták dúltak, mindenki kifejtette a művészetről,
a tömeghatás lehetőségéről vallott, egyedül üdvözítőnek
hitt
elképzelését - de személyes él nélkül. a másik
felet nem megsértve. Szenvedélyes viták résztvevői később tudtak együtt dolgozni. Eizenstein
ugyanolyan hangon és ugyanolyan hévvel vitatkozik szovjet kollégáivaL mint Balázs Bélával. Vertovot azért bírálja, mert csak "rögzít",
"szemlélődik", a valóság "ellesett" darabjaiból
"a pointillista kép szőttesét szővi meg", nem
szervezi meg az anyagot tudatos montírozás sal.
Ezért Vertov Filmigazsága a film "februári forradalma", a Sztrájk az "októberi forradalom'{.f
A Pudovkinnal folytatott vitára igy emlékezik
később: "Csaknem szokásunkká vált akkoriban, hogy szabályos időközökben késő éjszaka
feljárt hozzám, és csukott ajtók mögött hosszú
elvi viták dúltak köztünk. Pudovkin ... elkeseredetten védte álláspontját, miszerint montázs
alatt igenis képek összekapcselását.
lánccá kötését kell értenünk ... Ezzel éles ellentétben én
a saját véleményemet hangoztattam, miszerint
a montázs összeütközés".9 Eizenstein előadásai
meggyőzték Pudovkint. "Nem is olyan régen
felelevenítettük régi vitánkat. s ma már Pudovkin is egyetért az én álláspontornmal." 10
Ugyanilyen jól alakult a következő néhány
évben Eizenstein és Balázs Béla kapcsolata is.
1929-ben ismerkedtek meg személyesen.U
A
film szellemében Balázs sokszor hivatkozik Eizenstein filmjeire. néhányszor pozitív példaként, máskor bírálva egy-egy művészi megoldását. Balázs Béla 1931-től 1945-ig a Szovjetunióban éIt. Mindkettőjük pályáján egyre nagyobb szerephez jut a teoretikusi és a pedagógiai tevékenység. Ugyanott tanítanak: a moszkvai Filmfőiskolán.
Balázs előadásokat tart a
moszkvai AlIami Filmintézetben is. A sors iróniája, hogy az egykori vitapartnerek a harmincas évek közepén hasonló helyzetbe kerülnek.
A formalizmus vádja elIen kell védekezniük.
Eizenstein a filmalkotók tanácskozásán kényszerül magyarázkodásra,12 Balázs A film szellemét bíráló kritikákkal
vitatkozik.Jé Ekkor

már más a viták, a szakmai és politikai
mmosítések akusztikája.
S a tét is nagyobb.
Ekkor
kapcsolatuk
megromlik.
Balázs Béla műveinek
nagy része megjelent
oroszul,
a szépirodalmiak is. A két említett
filmelméleti
mU gondolatainak
felhasználásával,
előadásainak
újabb filmélményeinek
összegzéseként szüleiik meg harmadik
könyve a filmről, A film mu.~észete (Iszkussztvo
Kino), mely
előszőr oroszul jelenik meg Moszkvában,
1945ben. Ez a könyv az alapja (újabb kiegészítésekkel) az 1948-as magyar
és az 1949-es német
kiadásnak.Ié
Ez utóbbi tovább javított,
bővített
kiadása megjelent
németül 1961··ben.1j A Szovjetunióban
ez utóbbit
vették alapul mint legteljesebb és a korábbi művek fontosabb
gondo-
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latait is tartalmazó
könyvet.
Lefordították
és
kiadták oroszul 1968-ban, Jurenyev
remek előszavával,
mely összefoglalja
Balázs életrajzát.
pályaképét.
Ismerteti
filmteoretikusi
munkássága mellett a költőit, a drámaíróit,
a forgatókönyvíróit
is, és utal Balázsnak
a magyar és a
német szellemi életben betöltött
helyére. W
Az "olló" kiment a divatból
abban az értelemben,
amelyben
Eizenstein
1926-ban
használta ezt a szót. A montázs
belsövé vált. De
Eizenstein
cikke történeti
érték és ma is lebilincselő
olvasmány.
Stílusa
és szellemessége
mellett éppen frissesége
teszi azzá: az a gyorsaság, amivel szerzője az eseményekre
reagál,
és az a mód, ahogyan
ezer szállal korához kötődve él, ír.

JEGYZETEK
1 Balázs Béla: A látható ember. A film szelleme. Gondolat, Budapest, 1984.
2 "A látható ember" címmel az Összoroszországi Proletkult
kiadója,
Moszkva, 1925. uA film
kultúrája"
címrnel GIZ, Leningrád, 1925.
3 A cikket két kűlőnbőző
címmel publikálták.
"Balázs Béla poziciójáról"
és "Béla megfeledkezik
az ollóról",
Kinc, Moszkva, 1926. júl. 20. és aug.
10. A kéziratot az Eizenstein-archívum
az utóbbi
címen őrzi. A kézirat alapján pontosított
szöveg
az eddigi legteljesebb szovjet kiadásban található:
Izbrannije
proizvegyenyija
Ejzenstejna
v sesztyi
tomah. (Eizenstein válogatott művei hat kötetben)
2. kötet. Iszkussztvo, Moszkva 1964.
lj Ha a cikk maga
nem is jelent meg magyarul.
a magyar szakirodalom
utalt már rá. Lásd: Bárdos Judit: Kamera és toll (A húszas évek szovjet
filmelméletéről)
Filmtudományi
Szernle,
Budapest 1979.
. Nemes Károly: Balázs Béla filmesztétikai
nézetei és Szilágyi Gábor: Balázs Béla időszerűsége
in: A film költészete
(Az útkereső Balázs Béla).
Magyar Filmtudományi
Intézet _ Múzsák Közrnűvelődési Kiadó, Budapest 1984.
5 A munkásfilm
rendezési módszere (1925), A
forma materialista
megközelítésének
kérdéséhez
(1925) in: Eizenstein,
a művészet
forradalmára
Magyar
Filmtudományi
Intézet,
Budapest
1973.
"Nagy Sándor két koponyája"
(1926) az idézett
szovjet kiadásban.
6 A filmkocka mögött; A film negyedik dirnenziója; Perspektívák
stb. in: Filmesztétiffi
szöveg-

gyűjtemény
1. kötet.
Tankönyvkiadó,
Budapest
1977.
í Lásd a "Dickens,
Griffith és mi" círnű tan_ulmányát in: Forma és tartalom. Filmtudományi
Intézet, Budapest, 1964.
8 "A forma materialista
megközelítésének
kérdéséhez" id. kiad. 83. o.
9 "A kinematográfia
alapelve és az ideogramma" in: Forma és tartalom id. kiad. 1. kötet 59. o.
10 U. o. 60. o.
11 A svájci La Sarrazban tartott nemzetközi filmkongresszuson.
Lásd erről: Nemeskürty
István:
Elméleti elöcsatározások
a Filmkultúrához in: A
film költészete id. kiad.
l:! Hozzászólás és zárszó a szovjet filmgyártás
munkatársainak
összoroszországi
kongresszusán
(1935) in: id. szovjet kiadás.
1:3 Válasz kritikusaimnak
- Balázs Béla reagálása A film 5zeIIeme szovjet kiadásának
(1935)
kritikáira
in: A film költészete id. kiad .
ll, Filmkultúra.
Budapest. 1948. és Filmkultur
Globus, Wien 1949.
15 Der Film. Werden und Wesen einer neuen
Kunst. Wien, 1961.
16 Kino. Sztanov'enyije
i szusnoszty novogo iszkussztva. Progressz, Moszkva, 1968. A "Balázs B:!la - a filmművészet
teoretikusa"
című előszót
R. P. Jurenyev írta, A szovjet kiadások történetét
e tanulmány
felhasználásával
foglaltam össze. A
magyar Balázs Béla kiadások felsorolása nem teljes, mível célom a szovjet recepció történetének
ismertetése
vol t.
Bárdos Judit
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BALÁZS BÉLA:
PRODUKTÍV ÉS REPRODUKTív
Elképzelhető, hogy egy film eléri például Goethe Faustjának,
Beethoven
IX. szimfóniájának
vagy Michelangelo
Mózesének
a művészi értékét. szellemi jelentőségét?
A kérdés
szinte
brutálisan
hangzik. Mert noha ma már
nincs olyan józan ember, aki kételkedne
abban, hogy a film
műalkotás
vagy legalábbis műalkotás lehet, de még szerények
az "új művészet" legszenvedélyesebb szószólói
is. Legmerészebb álmaikban
sem látják a
fÚmet az emberi kinyilatkoztatás e magaslatán, abban a szent
szférában, ahol a halhatatlanok
szellemei fényeskednek
nekünk.
Már gyakran meghatotta és mélyen megrenditette őket egy-egy
filmjelenet, de még a film fanatikusainak is blaszfémiának tűnne az egész magas szintű művészet mércéjét alkalmazni rá vagy
akárcsak
összehasonlításképpen
is
Goethére,
Shakespeare-re,
Beethovenre,
Michaiengelóra
gondolni. Nemcsak azért, rnert a
film egyelőre
fiatal
művészet,
mely még távolról sem aknázta
ki legjobb
lehetőségeit.
Nem,
egyáltalán nem hisznek ebben a
végső, legfőbb lehetőségben.
Miért?!
A film lényegében rejlik az,
hogy le kell mondani a művé-

Balázs 1926. június 9-én Berlinben "Filmhagyomány
és filmjövő" címmel előadást tartott Németország
operatőrjeinek
klubjában. Ezzel a címmel két recenzió jelent meg az előadásról két
berlini
lapban,
majd
Balázs
"Produktív és reproduktív
filmművészet"
(Produktive
und reproduktive
Filmkunst)
címmel
cikket publikált
előadása anyagából
a Filmtechnik
(Halle;
Saale) 1926. június 12-i számában (234-5. o.) Ennek a cikknek
a fordítása jelent meg egy hónappal később a moszkvai Kinoban.
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szetnek
erről a legmagasabb
szintjéről? J:: s miért kelti még
ma is ezt a látszatot, még ha ez
csak látszat is? Asta Nielsen játéka vagy Lillian Gishé a Letört
bimbókban vajon nem az elképzelhető legmagasabb rendű művészet? A játékon tehát nem rnúlik. A mimikai kinyilatkoztatások, melyeket a film közvetít nekünk, már sokszor elérték az
örökkévalóság szent szféráját. A
film meséjén, a forgatókönyvön
múlik tehát? Az biztos, hogya
forgatókönyvírásnak
még nincs
Shakespeare-je.
De senki sem
tudná
bebizonyítani,
hogy
a
filmköltészet
lényegileg
alacsonyabb rendű, mint a költészet
más műfajai, és mindig annak
is kell maradnia. A rendezőnek
sincs kevesebb lehetősége a filmnél. sőt inkább több lehetősége
van, mint a színház n ál, amelytől
pedig soha nem tagadták meg a
művészetnek ezt a legmagasabb
szentségét.
Min múlik
tehát,
hogyafilmtől
még csak nem is
várják el a legmagasabb művészet nemesi rangjának elérését?
Nem a színészi játékon.
nem a
forgatókönyvön, nem is a rendezésen.
Talán a fényképezésen
múlik
a dolog.
Mielőtt mélyebben
belemennék ebbe,
szeretnék
röviden
utalni egy történeti tényre. Ami- .
kor annak idején egyáltalán művészetnek
kezdték
tekinteni a
filmet, a színész volt az első,
akit elismertek. Híresek lettek a
"sztárok". Később észrevették a
rendezés és a képkivágás rnűvészi jelentőséqét.
és a rendezőknek nyújtották át a babérkoszorút. De az operatőr nevét - ha
egyáltalán
megemlítik
- még
ma sem ejtik ki a "nagy rnűvészt" megillető hódolattal
és
szeretettel. A nagyközönség szemében csak közvetitőnek tűnik.
Mintha a tulajdonképpeni
rnűvészi alkotás már készen lenne,
amikor ő elkezdi munkáját. Pedig végső soron az ö munkája

az, ami a vásznon szemünk elé
tárul. Nem a színészi játék és
a rendezés, hanem a színészi játék és a rendezés képe.
Ez tehát az oka annak, hogy
kételkednek' a film legmagasabb
művészi értékében. Hogy látszólag csak közvetített
művészet lehet. Mélyen belénk ivódott az az
előítélet,
hogya
fényképezés
csak reprodukciós
technika, és
az is marad (és az is kell maradjon I mint néhányan gondolják).
A tulajdonképpeni
művészeti esemény - úgy tűnik - a műterernben történik. Ha a filmben csak
reprodukciót kapunk, úgy a film
maga semmiképpen
sem olyan
műalkotás.
melyből
közvetlen
érintkezéssel
átvihető ránk az
alkotó szellem mágikus hatása,
mint amikor
Rembrandt
egy
festménye
vagy
Michelangelo
egy szobra előtt állunk. Akkor
persze a film a legjobb esetben
is csak olyan műalkotások
fotografikus
reprodukciójának
tekinthető, melyeket nem látunk
és eredetiben nem is láthatunk.
Mint elveszett könyvek tartalomjegyzéke, csak hírt ad nekünk
egy művészetről,
mely soha nem
jelenik meg előttünk kőzvetlenül.
Műalkotás a szó legmagasabb
rendű értelmében a film tehát
csak akkor lehetne, ha nem reproduktívan, hanem produktívan
fényképez nék, ha a szellem, a
lélek és az érzések végső és döntő alkotói kifejezése nem a szinészi játékban és a rendezésben.
hanem csak azáltal jönne létre,
hogy azokat filmképekre
veszik,
ha az operatőr. aki végül is a filmet készíti, lenne a mű szellemi
alkotója, költője, a tulajdonképpeni filmképalkotó.
aki számár'
a játék és a rendezés csak ürügy
és alap, melyekhez úgy viszonyul. mint a festő a táj hoz - legyen az bár a legszebb - vagy
a modellhez - legyen az bár a
legszebb =, melyek csak a vásznon válnak műalkotássá,
vagyis
az ő lelkének
kifejeződésévé.

Amíg azonban az operatőr
az
"utolsó ember", addig a film az
utolsó művészet
lesz. Pedig a
mondat megfordítandó !
Amikor
a felvétel
művészi
kűlőnértékéről
beszélek, nem a
képek dekoratív szépségére gondolok, ami már amúgy is nagyon
gyakori. és amire nagyobb súlyt
fektetnek,
mint kellene. Hiszen
az egyes felvételek
dekoratív
szépséqe valami stabil képszerűséget, festményszerűséget
kölcsönöz nekik. ami önmagába
zártan. mintegy önmagát keretezve
emelkedik ki a Jelenségek áradó
folyamatából.
és mint egy sor
merev "élőkép".
a film aztán
staceatóban ugrál egyik szép beállításról
a másikra.
holott a
filmművészet lényege abban rejlik, hogy megragadja
az eleven
élet áradó jelens.égfolyamának
a
mozgásritmusát.
Nem. Én a felvételek rejtetten jelképes kifej ezőerejére, költői jelentésére gondolok, melynek
semmi köze a
.xiekorativitáshoz"
és a "szépséghez", és nem is a játékban.
a
tárgyban adott. hanem kiz árólaq
a felvétel teremti meg. Ezt két
újkeletű példával.
a Patyomkin
páncélos két csodálatos felvételével szerétném
szemléltetni.
Ogyessza lakosságának
ujjongását a tömegek ritmikusan
fokozott csoportosításával
fejezi ki
a film. és aztán úgy tűnik: már
nem lehet tovább fokozni. Hogyan fejezzen ki képben még nagyobb lelkesedést, még nagyobb
ujjong ás t és lelkesültséget?
És

akkor jön az a pompás
kép,
amely az összes előzöt túlharsogja. mint valami eksztatikus ének:
a páncélos
felé repülő
vitorláshajók !! A film mcséjének
szintjén
élelmiszert
visznek
a
matrózoknak.
A kép tartalmának
szintjén azonban olyan, mintha
a szívüke t vinnék nekik. Száz
dagadó
vitorlásnak
ebben
a
könnyű,
szárnyaló
repülésében
képileg jelenik meg egy olyan
csoportgesztus.
mely több ujjongást,
szeretetet.
lelkesültséget,
reményt fejez ki, mint arnire a
legnagyobb
színész arca képes.
Ez a felvétel - a felvétel és nem
a motívum!! - olyan elsöprő lirával, olyan hasonlaterővel
és
költészettel telített. me ly alig hasonlítható
írott költeményhez.
A képek nek ebben a rejtett
hasonlaterejében
- melynek semmi köze a "dekoratív
szépség.hez" - rejlik az operatőr költői
és alkotói lehetősége.
A vitorlásokat
később a páncélos fedélzetéről
látjuk. Mind.
mintegy parancsszóra,
egyszerre
engedik le a vitorlákat.
Ennek
racionális "tartalma"
az, hogya
csónako k megállnak a páncéloshajó előtt. A képhatás azonban
olyan. mintha a száz vitorlás.
száz zászló üdvözlésképpen
hajolna meg a hős előtt. A képeknek ebben a hasonlaterejében
olyan
saját
költészet
rejlik.
amely csak a képben teremtődik meg a felvétel által.
Hiszen
ez a két
felvétel
ugyanazon nwtírmm mellett sem

hordozná
ezt a jelképes-költői
kifejezést,
ha például
a természeti környezetet
nagyobb kívágásban mutatnák be. Ha ezek a
vitorlások
csak részei egy nagyobb
tájképnek.
akkor
már
nem határozzák meg a kép kifejezését. fiziognómiáját.
Csak a
tudatos beállítás, mely az egész
képkiváqást
ezekkel a vitorlásokkal
tölti meg. adja a fiziognómiai kifejezés egyértelműségét és a gesztusnak azt a jelentőségét.
me ly a kép érzelmi
tartalmává
és értelmévé
válik.
Ebben az esetben egyszerű bebizonyítani, hogy ennek a képnek
a költői kifejezőerejét
a felvétel
és nem a motívum
teremtette
meg. De csak így érhető el, hogy
a film ne csak egy rnűvészet leképezése legyen. hanem maga is
primér műalkotássá
váljon.
Persze azt mondják majd: a
Patyomkin
két beállítását.
melyekről beszéltem, talán a rendező határozta
meg. és nem az
opera tőr saját és független ötlete volt. Lehet. Közömbös. ki vezeti a felvételt. Közömbös, hogy
a rendező vagy az operatör az
alkotója az ilyen művészetnek.
Csak az a döntő, hogy ez a specifikus filmművészet csak az objektívon át. csak a felvétel által
jöhetett létre.
(Béla
Balázs:
Schritten
zum
Film, 2. 209-212. o. Szerh, Helmut H. Diederichs és Wolfgang
Getsch, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. Fordította:
Berkes
Ildikó)

SZ. M. ElZENSTEIN :
BÉLA MEGFELEDKEZIK AZ OLLÓRÓl
Egyeseket
meglep majd Balázs
cikke.
Az utolsó
magyarazo
megjegyzés
nélkül: "A film alfája és omegája - az operatőr".
Nálunk
olyan
kegyelettel
adóznak a külföldnek,
hogy képesek ezt ..angyali üdvözletnek"
tekinteni. Akadnak olyan csodabogarak
(a Vecserkában).
akik
"kinyilatkoztatásként"
fogadták

a fiatal franciák kisérleti filmjeit. malyeket Ehrenburg
hozott
Franciaorszáqból.
Tiszta enfantillages - "gyermekjátékok"
=,
melyek a filmfelvevőgép
lehetőségeire építenek. Még nem is
élez em ki maximálisan
+. amikor az ilyen "gyerekjátékok"
egyik napról a másikra
formai
fogások megújítóivá válnak egy
egesz művészeti ágban (például:

Picabia.
Léger, Choruette
"ab-.
szolút" - tárgy nélküli - filmjei);'
Abban a meggyőződésünkben,
hogy a fény csak nyugatról jöhet. egészen a nevetségességig
megyünk.
Meller
professzor
Londonba
utazott - a tojásbörzére.
Hogy
szabvány tojásokat
kutasson fel.
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Rendkívülieket
talált.
Megkezdődött
a nyomozás.
Milyen farmról.
milyen ranchről,
milyen
ültetvényről
származnak? Honnan ez a szokatlan
tyúkfajta?
ÉS'a holland nagykereskedök,
ellenügynökök
és tojásközvetítők
láncán át a Lendon-szérte
híres tojásokat nyomon követték egészen a ... Novo-Hoperszkij
járásig. Kiderült,
hogy ez a Szirén, ez az Alkonoszt,
ez a Tűzmadár - egy falusi tyúk.
A Novo-Hoperszkij
járás kőzönséges falusi tyúkja. És a londoni börze ...
A tyúk azonban nem madár,
Balázs pedig nagy szaktekintély.
Olyan nagy, hogy a könyvét
egyszerre két kiadó fordítja, adja ki és vásárolj a meg. Miért is
ne, ha egyetlen anyagból is két
filmet szoktak forgatni? Tengeren, hegyvidéken
stb. játszódót.
Hogy megértsük
Balázs Béla
álláspontját.
két dolgot kell figyelembe vennünk:
először és
másodszor.
Először, az alapot
(nem a gazdaságit) : hol és kik·
nek készült az előadás. A Eilmtechnik
az operatörök
német
klubja. Szövetségük lapja. Hogy
visszaadják
az opera tőr méltóságát, illetve, hogy érdemeinek
megfelelő,
tiszteletre
méltó helyet biztositsanak
neki. ez a szövetség harci jelszava."
És itt a dolog már elválaszthatatlan a gazdasági alaptól.
Az opera tőr küzd. Kénytelen
küzdeni az "önmeghatározásért"
.
Számunkra
az ilyen program
legalábbis furcsán hangzik.
Hogyan? A rnűvelt Nyugaton?
Igen. A művelt Nyugaton. A
konkurencia
acélos
állkapcsai
nem szoktak
hozzá a nyugati
metropoliszban
ahhoz, hogy úgy
számoljanak
a "kiszolgáló
személyzettel"
mint egyéniséggel.
A rendező
még csak-csak.
A
tényleges hős azonban, természe-

• Az érdeklődöknek
az 1. és
2. számot ajánljuk
- a legeli smertebb
német operatőr.
Karl
Freud (Varieté, MetropoIis) terjedelmes előadását a klub céljairól és
feladatairól.
(Sz. M.
Eizenstein jegyzete.)

tesen, a producer.
Az operatőr
pedig? Ott valahol. ahol véget ér
a felvevőgép
karja,
láthatóan
ott kezdődik ez a .. , gépész.
A
Patyomkin
hirdetésébe
eleinte még a hős "Prometheus"2
sem akarta
semmiképpen
sem
bevenni
Eduard
Tisszét. Ilyen
erős a hagyomány.
Ezért nem
meglepő.
hogy az UFA-Hausban - az Universumfilm
Aktiéngesellschaft
több emeletes igazgatóságán
- még látásból
sem
ismerik
az olyan
embereket,
mint Karl Freud és Rittau. És ez
tényleg így van. Oket pedig még
mi is ismerjük. Szintén novo-hoperszki tojások, csak .... a Köttenerstrasséről,
ahol
az UFA
óriási épületét a legnagyobb berlini kávéházzal.
a Vaterlanddal
osztja meg. És nemhiába.
Nem
véletlenül
nyüzsögnek
ezen a
sarkon a "horogkeresztes"
(német fasiszta) újságok és lapo cskák - az UFA következetes.
A Tiigliche Rundschau
(1926.
május 12.) ezt írja: "Valószínűleg pofon volt a cenzúra bizottságnak a vezető német filmszervezet. az UFA igazgatóságának
alábbi nyilatkozata,
mely olyan
őszintén nemzeti érzelmű, olyan
józan gondolkodású:
"Politikai
beállítottsága
miatt el kell vetni. hogy a Patyomkin
páncélos
círnű filmet bevegyék az UFAmozik
forgalmazási
tervébe".
"Érthető
az üzletemberek
dühe
- írja erre a Filmkurier =, akik
elszalasztották
ezzel az egész
évad legragyogóbb
üzletét." De
az UFA más kérdésekben
is hű
önmagához. És nemcsak az UFA.
A Phoebus és mások is, ahogy
ott nevezik őket.
Az operatörök
pedig szővetséget hoznak létre saját hatékony
egyéniségük
védelmére.
Először. És innen ered Balázs
tételeinek
hangsúlyossága.
Másodszor
pedig - megint
ugyanaz a gazdasági alap. A kollektivirás
nemcsak
a filmben,
hanem
annak
gyártásában,
a
munkában
is ismeretlen
Balázs
előtt. Nem is láthatja sehol. júliusban a Szovjetunióba
készül.
Akkor majd megérti. Németországban azonban az ember embernek
farkasa,
és a rendező

kapcsolata
az operatörrel
- if
bankó. Ott nem is találkozunk
olyasmivel. hogy nem anyagi érdek köti össze őket.
Balázs "sztár-szemlélete"
általában a polgári országok iridividualizmusa.
Ennél
messzebbre
nem gondolnak
Nyugaton.
Hiszen valakinek
"sztárnak"
ken
lennie. Egyvalakinek.
Tegnap a
színész. Most legyen az opera tőr.
Holnap majd a világosító.
És megette a fene a filmnek
azt az értelmezését,
mely azt
kollektiv
akarati
törekvések
eredményének
tekinti.
Hát a perzselő
forróságban
fulladozó,
izzadságban
úszó és
senki előtt sem ismert Kivilevics
érdeme, aki meggörnyedt a megvilágitó
tükör
súlya alatt és
mozdulni
sem
mert,
nehogy
fényfolt essen az ogyesszai lépcsőn eltaposott kis Abramra?
És a csíkosinges asszisztensek
ötösének
hősiessége?!
A "vasötösé"J, me ly tűrte a háromezres
tömeg rninden tájszólásban
felhangzó szitkozódását
és káromkodását, mert nem akart "még
egyszer" lerohanni
a lépcsőn a
tűző napsütésban. De ők magukkal ragadták ezt az emberáradatot. Hangulata
ellenére.
A példájukkal. És maga az ogyesszai
tömeg? !
Kulganek,
Sztyepancsikova,
Katyusa. Zsenya, akik egyvégté·
ben három álló napon át le sem
huny ták a szemüket.
hogy öszszevágják
a negatívból
a mintakópiát
a Nagyszínházban
december 28-án rendezett bemutatóra. És tudják maguk, mit jelent tizenötezer
méter negatívból ezerhatszázat
összevágni ?!
Ki emlékszik rájuk?..
Még
nálunk is. FiÍléres túlórák.
miközben
aggódva
gondolnak
a
munkafelügyeletre.
És a kollektív ihletet
az "adminisztráció
szintjén"
... bejegyzik
a bevételi naplóba.
Annak az operatörnek a fogalmát, aki szabad tagja az egyaránt alkotó egyéniségek
szövet·
ségének, aki nem "sztár",
aki
kooperál.
Balázs még nem te·
remtheti meg. Ott a forgatócsoport harácsolók futó szövetsége,
nálunk "alkotó kollektíva".

Ugyanezt a hibát látjuk Balázs szemléletében
nemcsak
a
szervezés és az alkotás terűletén.
de az elméleti. elvi részben is.
Köszönet jár azért, hogy elhatárolja magát a filmkocka külső
megjelenésének
táblaképfestészetétől,
a
~,megelevenedett
Iestményektől",
de
mivel
a
filmkocka képiségét tekinti döntőnek, ahatáseszközök
meghatározásánál
mégis a táblaképfestészet hibájába esik.
Ez nem lehet döntő. Vitathatatlanul van ilyen megkülönböztető jegy: a gyártási
eszközök
specifikus (vagyis csak a filmre
jellemző) eredménye,
vagyis a
képiség olyan lehetőség, amely
kizárólag a film sajátja. Balázst
azonban individualizmusa
arra
készteti. hogy ennél meg is álljon.
Az önmagában vett filmkocka
"sztárosítása".
A "szép filrnkockák" staccatójára tett magyarázó megjegyzést
teljesen kiterjeszthetjük
a "szimbolikus kockákra" is, hiszen Balázs szerint a film egészében így
is megmaradna
a kompozíciós
harmónia - a filmkockák "genetikus" (konstruktív)
egy~sítésének feltételeiről nem beszél.
Belenszon A film ma (Kino
szeqodnya}? círnű szerencsétlen
könyvében, még régen, a Sztrájk
bemutatása előtt, a Nyugat individualizmusával
szembehelyezkedve azt írtuk: " .. , a) le az
egyenl alakokkal
(a tömegből
kiemélt hősökkel). b) le az egyéni eseménysorral (a cselekménynyel), még ha esetleg nem is személyes, akkor is "személyes~n"
emelték ki az események "tömegéből ... " Még egy ,.Ie vele"
maradt hátra - le azzal. hogy
a filmet az individualizált filmkockával azonosítsák. A film lényegét nem a filmkockákban
kell keresni. hanem a kockák
kölcsönkapcsolataiban.
ahogy a
történelmet
sem a személyiségekben, hanem a személyiségek,
az osztályok stb. kölcsönkapcsolataiban keressük.
Balázs az objektíven túl még
egy meghatározó
"gyártási eszközről" is megfeledkezik:
az 01lóról.

nek. Jajpanaszuk elviselhetetlenA film kifejező hatása - szemné válik. A golyók átütik a fölbeáIIítások eredménye.
det, és türelmetlen
remegéssel
Ez specifikusan
jellemző
a
turkálnak benne". (Babel - Wesfilmre. A filmkocka csak abból
sely László ford.)
a szempontból értelmezi
a tárMás esetekben a hagyományos
gyat, hogya
többi kockával
szembeállításból
kap a jelentés
szembeállítva használják fel. Jelolyan önálló értelmet, mely kűlemző, Balázs mindig "képet",
lönbözik a szó szerinti jelentés"filmkockát"
mond. és .Lilmdatől. de már nem a képszerűség
rabot" egyetlenegyszer
sem 1 A
elemeként
fogalmazódik
meg
filmkocka
csak a kiválogatás
(mire nem jó az irodalmi darmeghosszabbítása.
Hogy éppen
winizmus I) A "csirkefogó" szóezt a tárgyat választják és nem
nak önálló állampolgársága
van,
egy másikat - éppen ebből a
és senki sem gondol a "csirkét
szöqből, ebben a "képkivágásfogni" kifejezés
e származékban" (Ausschnitt, mint a némeszavának képi szépségére. Testek mondják) veszik fel. nem
sék'? Világos - ezt a kifejezést
pedig másban. És a film körülritkán használják. De általában
ményei között ezeknek a "képszólva a képi kifejezés mindig
kivágásoknak"
a szembeállításácsak
aszövegösszefüggésben
ból teremtik meg az általánosímeg szépűlő
"mutáció".
Amikor
tott müvészi "képet".
valaki azt mondja, "össze vaMivel a film jó értelemben
gyok törve", még nem tudjuk,
vett
szimbolikájának
nem a
hogya "bánattól" vagy pedig az
filmre vett ember gesztikulálá"utazástól". Ez a szövegösszefügsának filmre vett szimbolikájára
gés ből derül ki.
kell épülnie, legyen az bár töbBalázs a csőnakokkal- és a sabes számban (rokonság a színmég csak
házzal), és nem is az így létre- , ját meghatározásaival.
nem is a mieinkkel, üti agyon
jövő filmkocka-kép önálló festsaját aduját - az egyszerre leményszerű
szimbolikusságára
eresztett vitorlák hatását éppen(rokonság a festészettel).
hogy a kollektív mozdulat (GeA film szimbolikáját
- saját
bárde)
szimbolikája
teremti
tulajdon szimbolikáját
=,
bármeg, nem pedig az objektív. A
mily furcsa, nem az ábrázoló és
képkivágás
persze ugyanolyan
térbeli müvészetek (festészet és
döntő itt, nem kevésbé döntő,
színház) között kell keresni.
de végül nem is döntöbb. mint
A film most egy "második
a szevasztopoli
halászszővetséq
irodalmi
korszakba?"
lép. A
in corpore", amely megállaponyelv szirnbolikájához
való ködott e jelenet "jeIképesítésében,"
zeledés szakaszába.
A beszéd
és meg is tudta csinálni ezt!
szimbolikájához
közeledik.
A
És mégis örömmel kell üdvöbeszédéhez.
amely
jelképes
zölnünk Balázsnak azt a jószán(vagyis nem szó szerinti) érteldékát is, hogy egyedül a filmre
met, .mépszerűséqet"
kölcsönöz
jellemző lehetőségek,
vagyis a
a teljesen konkrét tárgyi jelentiszta anyag alapján akarja feltésnek a szó szerint vett jelenépíteni a film esztétikáját.
tésre nem jellemző, és a szövegIgaz, ebben alaposan elmaradt
összefüggésen
belül megoldott
a Szovjetunió mögött.
szembeállítás
segítségével.
De nem lehet megköveteIni etvagyis megint csak a montázstől az embertől. hogy a "monzsal. Egyes esetekben ez várattázskockáró1"
elmélkedj en, amilan vagy szokatlan szembeállíkor ez a fogalom Németországtásnál - "költői képnek"
hat.
ban teljesen hiányzik.
"A golyók vinnyog nak, szűkölVannak "irodalmi" filmkockák
és vannak "festői" filmkockák,
vagyis amelyek
elmesélik,
mi
• A régi irodalmi korszakról
történt (a színházi játék darabrészletese n
ld.
Az elbödülő
ja), vagyís az eljátszott felirat (a
oroszlánok
(Vzrevevsije lvi) című cikket.
(Sz. M. Eizenstein
* - testületileg (lat.)
jegyzete)
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forgatókönyvíró
feladata) és egy
sor táblakép
(az opera tör feladata).
A rendezői filmkockát,
amely
nem önáIIóan létezik, hanem a
kompozíció
részeként,
azt
a
filmkockát,
amely komponálással teremti meg a filmben egyedüI elképzelhető,
specifikus
hatást, Németország
nem ismeri.
Azt is szokták mondani. "amerikai montázs". Attól tartok, itt
az ideje, hogy ezt az "amerikanizrnust" is az összes többi közé
sorolj uk, amit olyan könyörtelenül leplezett le Osz inszk ij'' elvtárs.
Amerika a montázst
mint új
elemet. mint új Iehetőséqet nem
értette meg.
Amerika becsületesen elbeszél,
de nem "alakítja.
ki" a maga
montázsjellegű
"képiségét",
hanem becsületesen bemutatja,
mi
történik.
Az üldözések montázsa, mely
úgy elkápráztat
bennünket, nem
konstrukció,
hanem
kényszerű
fogás, hogya lehető leggyakrabban mutassált be a menekülőt és
az üldözöl. Az, hogya párbeszédet premier plánokra
tördelik,
abból a szükségszerüségböl
fakad, hogy egymás után bemutassák a "közönség kedvenceiriek"
arcjátékát.
Anélkül, hogy figyelembe vennék a montázs lehetőségeinek perspektíváit.
Láttam Berlinben egy 1914-es
Griffith-filmet,
az Amerika hőskorát. melynek utolsó két része

üldözés (mint mindig), és formailag semmiben sem különbözik a
legújabb
hasonló
jelenetektöl.
Pedig tizenkét év alatt észre lehetett volna venni, hogy elbeszélö képességén kívül az ilyen ..ha
szabad mondanom, montázsnak"
távlatilag
még hatáskeltő
lehetöségei is lehetnek .. A Tízparancsolatban7, ahol nem volt kifejezetten szükség arra, hogy egyenként rnutassák be a zsidókat, ott
a "kivonulást
Egyiptomból"
és
az "aranyborjút"
egyáltalán nem
mutatják be montázsszerűen,
hanem technikailag
egyedül
totál
plán okkal oldják meg. És ezzel
a tömeg lelkiállapotának
árnyalatait. vagyis a tömeg keltette
hatást - megette a fene.
Befejezésül - Balázs Béla stílusáról.
Kellemetlen
terminológia. Nem olyan, mint a rnienk
"Művészet",
"alkotás",
"halhatatlanság", "nagyság" stb.
De néhány neves marxista is
ugyanilyen
tájszólásban
ír és
mindez dialektikának
számít.
Következésképpen
ez a stílus
láthatóan meqenqedhető.

JEGYZETEK
1 Francis
Picabia : költő és festő, a dadaizmus és a francia filmművészeti avantgarde
egyik vezető személyiséqe. Ferdinand Léger: francia festő. Henri Chomette:
francia
filmrendező.
Eizenstein
itt a következő
fil-

mekre utal: René Clair: Felvonásköz (forgatókönyv:
Picabia) ;
Léger: Gépi balett; Chomette: A
tény tükröződése
a vízen.
2 "Prometheus"
: haladó
német filmgyártó
és forgalmazó
szervezet. A húszas évek közepén alakult a Német Kommunista Párt részvételével. Szovj et filmeket is bemutatott
Németországban, többek kőzőtt
a Patyomkin páncélost is.
3 Vasötös : így
nevezték
Eizenstein asszisztenseinek
csapatát: Alekszandrov,
Strauh, Gomorov. Levsin. Antenov. A cikkben tréfásan
csíkosingeseknek
nevezi őket a szerző. mert a Patyomkin
forgatása
alatt egyforma esikos inget viseltek.
" Belenszon : A film ma, 1925.
című könyve bemutatja a korabeli szovjet film nagy rendezőegyéniségeit : Kulesovot,
Vertovot, Eizensteint.

:; Balázs az operatőr szerepenek bemutatására
példaként
a
Patyomkin
csónak-jelenetét
említi (a csónakok
közeledése
a
páncéloshoz).
6 Oszinszkij:
az októberi forradalom
résztvevője,
újságíró,
diplomata,
pártmunkás.
7 Tízparancsolat:
Cecil B. De
Mille filmje (1923).
(Fordította Berkes Ildikó. A fordítást az eredetivel egybevetette
és a jegyzeteket a szoujet kiadást
jegyzetapparátusának
felhasználásával írta: Bárdos [udit.]

Balázs Béla fiziognómia-elmélete
A kiemelkedő
magyar
filmteoretikus.
Balázs
Béla tevékenységében
van valami
meglepő.
Mindenekelőtt
az, milyen korán
hozta
létre
filmelméletét,
az egyik legeredetibbet
és leghatékonyabbat
a filmtörténetben.
Első cikkét a
film ről - még minden elméletírói
szándék nélkül - 1922. október
10-én jelentette
meg a
Rote Fahne címú berlini
kommunista
újság-
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ban.!

1922 decemberétől
egy bécsi lap, a. Der
Egy év múlva befejezi leghíresebb elméleti könyve, A látható ember kéziratát, amely 1924 márciusában
jelenik meg. A
későbbiekben
tökéletesítette
és módosította
ugyan koncepcióját,
de elméleti
alapja
1949ben bekövetkezett
haláláig
ugyanaz maradt.
A
következő
korszakalkotó
könyvek,
A film szel-

Tag filmtudósítója.

leme (1930) és a Filmhultúra (1948) összehasonlíthatatlanul gazdagabbak A látható embernél - magukba olvasztják a szovjet filmművészet tapasztalatát és a montáz selméletet,
valamint a hangosfilm forradalmának
tanulságait,
A látható ember alaptételei mégis változatlanul
megismétlődnek a könyv elején mint a filmtudomány alapjaiA látható ember megjelenése előtti cikkeket
olvasva kiderül, hogyan halmozódnak
fel a
megfigyelések és a motivumok 1923 nyaráig.
Már 1922. december 22-én, a Sámson és Delila
cikkben felmerül a Balázs Béla számára alapvető kérdés a film gondolati sokrétűségéről.
és
először jelenik meg a "fiziognómia" szó, Korda Mária játékát jellemezve megjegyzi: "Nem
természetes - maga a természet (amely nem
mindig természetes). Irracionális, fiziognómiailag törhetetlen szépségében ő maga a természet
ereje, az elemek szelleme. Nem .játszik'
(ami
néha elégtelen), hanem ugyanolyan hitelesen
cselekszik, mint a vihar vagy a vízesés"."
1923. január 5-én Balázs az Asta Nielsenről
szóló első cikkében újra felveti ezt a témát.
Nielsen később kedvenc színésznője lesz, és művészetével rávezeti Balázst elmélete néhány
igen fontos tételére. Itt határozza meg először
a premier plán szerepét az arcjáték árnyalatainak kiemelésében.! A március 2-án közölt Barballo pokla cirnű cikkében" megszületik a ,,látható ember" témája. Ugyanakkor A gyerekek
és a vadállatok című cikkben" felveti azt a lényeges kérdést, hogya filmvásznon öntudatlanul jelenik meg az abszolút természetesség. Az
Ilyenek a férfiak cikkben, Georg Jacoby német
rendező azonos círnü filmjének kritikájában
Balázs megjegyzi, hogy Jacoby számára "a tömeg nem káotikusan formátlan természeti elem.
Mindig ornamentummá
szervezett és van fiziognómiája".6 Aprilis 6-án Balázs ismét visszatér Asta Nielsen munkásságára, és a filmre specifikusan jellemző gesztusszótárról
ír, mikőzben külön megáll az erotikánál mint "a néma
megértés korlátlan lehetőségénél" .i Az erotika
Balázs számára olyan mindent legyőző impulzus,
amely az emberi testből tör a felszínre, valamiféle majdnem metafizikai törekvés az önkifejezésre. Ugyanaznap a Der Tag-ban megjelenik
egy kritika Karl Grüne Robbanásáról, amelyben Balázs először terjeszti ki a mimika. az arc,
a fiziognómia fogalmait az élettelen természetre és a gépre. "A gép először kel életre és kap
hangulatilag
átitatott fiziognómiát, lelket" írja Balázs, és később így folytatja: "A felvonónak a bányában arca van~ ugyanolyan baljós,

mint a viharfelhő, amelynek sötét rejtélye fedi
a boldogságot és a halált is".8 Az efféle fordulatokat nem szabad egyszerűen költői metaforának tekinteni. Arról van szó, hogy Balázs a
filmképek egész világára kiterjeszti a fiziognómika elméletének néhány fogalmát. Az elméleti szintézis első lépéseinek vagyunk tanúi. Világossá válik, hogy ennek alapja a fiziognómikai koncepció. 1923. július 23-án a Tűz círnű
bécsi lapban Balázs közzétesz egy cikket, A fiziognómiát, ami fontos lépés az egész elmélet
kialakulásában. 1925 januárjáig (A látható ember befejezéséig) gyakorlatilag
minden cikkét
többé-kevésbé áthatja a fiziognómika szelleme,
amelyhez később is hű marad. Meggyőzően támasztják alá ezt az 1925-1927 -es cikkek.
Hogy Balázs ilyen gyorsan tudta létrehozni
első elméleti munkáját.
kétségtelenül a fiziognómiai elmélet felfedezésével áll kapcsolatban,
amely furcsa módon valamiféle kész filmelméletnek bizonyult, noha - mint elmélet - már
jóval a film megszületése előtt kialakult. Felmerül a kérdés, mi vonzotta Balázst ebben az
archaikus és látszólag reménytelenül elavult tudományágban,
amelyet régóta majdhogynem
"áltudománynak"
tartottak?
A fiziognómika gyökerei a távoli ókorba nyúlnak vissaa.? de rendszerré csak a XVIII. század
végén vált, mindenekelőtt Johann Kaspar Lavater svájci irodalmár és prédikátor műveiben.I'I
Természetesen Lavater rnűve elsősorban receptgyűjtemény arra, hogyan fejtsük meg a lelket
az arc és az alak alapján, de e gyakorlati tanácsok mögött egész filozófia áll. Lavater és
követői számára azért lehetséges a fiziognómikai ítélet, mert determinista kapcsolatot tételez
fel a látható és a láthatatlan, a kűlső és a belső, a forma és a tartalom kőzött. "Vizsgáljuk
meg az ember által kapott ismereteket: létezik
csak egy is, amely nem külső jegyeken, figurákon, a látható és a láthatatlan, az érzékelhető
és az érzékelhetetlen viszonyán alapul? A fiziognómia - a szó legtágabb vagy legszűkebb
értelmében - összes ítéletünk, összes erőfeszítésünk, tettünk (. .. ), a rajtunk kívül létező tárgyak által bennünk kiváltott kellemes és kellemetlen érzetek lelke" 11 - írta Lavater. rámutatva arra, hogy a jövőben a fiziognómika foglalja majd el "a tudományok
tudománya" helyét,12 miután a természet általános "szemiotikájává"
vált.13
A világ fiziognómikai
megragadása abban
különbözik bármely mástól (tudományostól,
10gikaitól, tapasztalatitól stb.). hogy a világ meg55

értése itt teljességében, spontánul és egy pillanat alatt következik be. Amikor egy arcot, egy
tájat látunk, a tudatalatti szintjén ítélkezünk
róla. A fiziognómiai ismeretek a világgal. a világ képével való közvetlen kapcsolat során szűletnek meg bennünk. A fiziognómia iránt érdeklődő Kant helyesen jegyezte meg: " ... kétségtelenül létezik fiziognómiai jellemzés, de ez
soha nem válhat tudornánnyá. mivel az emberi
arc sajátságait, amelyek a szemlelendő szubjektum bizonyos hajlamaira vagy képességeire
utalnak, nem fogalmakon alapuló leírás által
érthetjük meg, hanem csak a szemlélődést
segítő rajzban és képben, vagy az utánzásukkal ... "14 A fiziognómiai érzékelés spontaneitása és Lavater áltudornányos osztályozása közti ellentmondást
nagyon pontosan érzékelte
Goethe, akit fiatal korában érdekelt a fiziognómia, de később csalódott benne. Azzal vádolta Lavatert, hogy képtelen általánosítani és a
teljességet érzékeltetni,15 aminek különös jelentőséget tulajdonított
"morfológiájának"
kidolgozása idején.
Goethe vádjai egyébként nem voltak teljesen
igazságosak.
Lavater sokszor hangsúlyozta a
teljesség jelentőségét. Hiszen csak egésszé rendeződve válhatnak a fiziognómia egyes elemei
tagolt, értelmes szöveggé. John Graham, mai
angol kutató teljes joggal emeli ki Lavater fiziognómikájának három alaptétel ét (véleménye
szerint ezek a romantikus
természetfilozófia
eszméit jelzik előre): 1) A világon minden lény
egyedülálló és egyéni. 2) Minden rész rendelkezik az egész sajátságaival és természetével.
3) Minden lény konzekvensen oszthatatlan egy-·
ség.IG Valóban lehetetlen a fiziognómiai ismeret anélkül. hogy ne támaszkodnánk erre a három elvre.
A fiziognómika nagyon hamar túllépett azon,
hogy az arcról olvassa le a jellemet, és a világ
érzékelésének egész területét felölelte. Alexander Humboldt Gondolatok a növények lizioqnámikájáról cirnű művében a természet fiziognómikáját az olyan analitikus tudományok ellentétének tekinti. mint a botanika és a zoológia,
és rámutat a művészi gondolkodással való kapcsolatára. Arról van szó, hogya
tájat olyan
expresszív egésznek fogja fel. amelynek megvan a maga megismételhetetlen
karaktere.17
Carl Gustav Carus művész és természetbúvár a
hegyek fiziognómikájáról ír stb.IS
Természetes, hogy már a XVIII. századtól
szoros kapcsolat alakult ki a fiziognómika és a
művészeteimélet közott. Hiszen éppen a képzőművészetekben találkozunk azzal a jelenség56

gel. hogy valamiféle mély értelmet olvasunk ki
a spontánul. ösztönösen felfogandó, egyénített
egésszé szervezett, tisztán külső formák képéből.
Éppen .ebben a hagyományos összefüggésrendszerben kell értelmezni Balázs elmélkedéseit a gyerekek és az állatok természetes és
spontán önkifejezéséről
(az utóbbiak kedvenc
forrásanyagai a fiziognómiai metaforáknak) és
azt, hogy a fiziognómika fogalmait kiterjeszti
a táj ra, a dolgokra vagy a gépekre. De rnindezekben az eszmefuttatásokban nincs még semmi specifikusan filmi (teljesen jól illenének a
festészet valamely fiziognómikával foglalkozó
teoretikusának a szájába is). A fiziognómika
vonzereje a film számára ott kezdődik, ahol a
festészet fiziognómikai esztétikája egy helyben
kezd forogni.
Minden fiziognómikai elmélkedés utal rá: az
arc olvasásában nagy nehézséget jelent. hogy
három egyidejű réteg fedi egymást: az arc változatlan, velünk szűletett struktúrája (ebbe beleértődik, hogy ez a struktúra az ember változatlan tulajdonságairól
beszél), a korral. az
életformával. a szakmával járó bizonyos lassú
változások és az érzelmeket és szenvedélyeket
kifejező arckifejezések gyors váltakozása. Lavater megkülönböztette
él- fiziognómikát
mint
az arc statikus elemeinek tudományát (ő alapjában véve ezzel foglalkozott) és a pata gnóm iká t, a mimika nyelvének tudományát. Megkülönböztette a "természetes formát" és a "véletlen formát" is.19 A francia Pierre Gratiolet (akit
Sz. M. Eizenstein különösen
nagyra becsült)
megkülönböztette
a dolgok igazi természetét
feltáró "morfológiát" az átmeneti mozgásokat
tanulmányozó "cinezeológiától".20 P. Ekman és
W. V. Friesen mai amerikai tudósok három tipusú jelet különböztetnek meg az arcon - "statíkusokat" , "lassúakat" és "gyorsakat"2t
stb.
De mind a három típusú jel ugyanazon a síkon
létezik, a rétegek egymásra rakódnak a palimpszeszt (a régi szöveg levakarása után újra teleírt
hártya) pergamenekhez
hasonlóan, amelyeken
az új szöveg alól előtűnnek a régi írások. A fiziognómika egyik legértelemesebb
kritikusa,
Georg Christoph Lichtenberg éppen azért tagadta az arcról olvasás lehetőséqét.
mert az arcot
egymásnak ellentmondó, egymással összeűtkőző
szövegek borítják: "ott, ahol túl sokat adatik
meqlátnunk, semmit nem látunk" - írja.22
Éppen a különböző
információt hordozó három réteg egymástól való elválasztásának problémája határozta meg a művészet fiziognómi-

kai megközelítésének specífikumát. Lavater arra
törekedvén, hogy elválássza
az arcon a lényegest a múlékonytól,
a sziluett művészetét propagálta, mely teljesen tagadja a "gyors" jeleket.23 A XIX. század első felében az esztéták
azon vitatkeztak. ábrázoljanak-e a festők grimaszba torzult arcokat, feltárják, vagy pedig
elhomályosítják
a grimaszok az ember lényegét.24 De különösen kiéleződött ez a kérdés a
fénykép megjelenésekor, amikor a pillanat rögzíthetővé vált. A. Schopenhauer=
és Ch. Darwin26 azonnal a mimika fotografikus rögzítésére szavaztak a festőivel szemben. H. Krukenberg viszont azt állította, hogy a fíziognómikai
ítélet nem a pillanat alapján szűletik, hanem az
időben vég bemenő mozgás szintetikus benyomásábóJ27, a fotó tehát mintegy a fiziognómika kategóriájába fordítja át a patagnómikát. Különösen jellemzőek Theodor Piderit neves német fizíognómus erőfeszítései, aki tagadta mind a festészet, mind a fénykép fiziognómikai szerepét
és az általa kigondolt kompromisszum alapján
dolgozott - olyan sajátos stilizált-szintetikus
metszetek alapján, amelyek mintegy stati-kában
kellett hogy kifejezzék a mozgás szintetikus jellegét.28
Mindez szó szerint a film felé lökte a fiziognómika elméletét. Ludwig Volkmann például kijelentette, hogyapillanatfelvételnek
"a számára hozzáférhető eszközökkel el kell érnie a
mozgás különböző stádiumainak szintéz isét. és
olyan hatást kell gyakorolnia a néző szemére.
amilyet a természetben tapasztalunk. ahol - bár
más módon - ugyancsak egybeolvadnak az egymást követő képek".29 Mi ez, ha nem a filmnek
a fiziognómika követelményei szerinti leírása?
Nem szabad alábecsülni a fiziognómika szerepét E. Muybridge
fényképsorozataiban
sem,
amelyek megelőzték a film feltalálását. Közvetlenül reagáltak ezekre a problémákra a filmtörténet első premier-plán filmjei, például John
A. Smith Mulatságos arcok és Humoros arckifejezések cimű alkotásai-v, egyenes folytatásai
a fiziognómiai arcképek és fényképek, az úgynevezett "tetes d'expression" rnűfajának, amely
nagy népszerűségnek örvendett a XIX. században.31
A mozgás rögzítésének problémája a XIX.
század végén még egy fiziognómikai tudományágat hozott az előtérbe, amelyet most főleg a
krímínalisztikában
használnak:
a grafológiát.
Az írás, a kéz közvetlen nyoma lévén, mintegy
statikában őrzi azt a dinamikat. ami létrehozta.
A német grafológusok kizárólag a mozgás kate-

góriáiban értelmezik a kézírást. Ludwig Klages
pedig az írás ritmikus lüktetéséről beszélt, mint
valami "eleven szerves egységről", és azt állította, hogy a ritmus az a tengely, amely egyesíti az embert körülvevő kozmoszt magával az
emberrel.S? Klages a grafológiából kiindulva
fokozatosan eljutott egy sajátos "pánritmizmushoz", "protofenoménnak"
kiáltotta ki a ritmust,
és megteremtette a .Jcozmoqoníkus erosz" fantasztikus koncepcióját, me ly mint valami személyek fölötti és mindent átható ritmikus pulzáció az életösztönt hordozza a világmindenségben.:J3 Klages eszméi a húszas évekre széles
körben elterjedtek és valószínűleg hatottak a
korai filmelmélet "pánritmizmusára"V.,
amely
Jacques Dalcroze ritmológiájából és más hasonló szellemi irányzatokból is táplálkozott.
Közvetlenül azelőtt, hogy Balázs a filmelmélet terűletére lépett. Carl Hauptmann német irodalmár kidolgozta a filmnek mint valami kozmikus "mimográfiának"
gondolatát:J;,: "A film
értelme, legmeghittebb kifejező eszköze az arcjáték és a gesztusok segitségével folyó kommunikáció, amely az élőlények eredendő sajátsága.
A gesztusok szférája kozmikus szféra. Mindenfajta lelki érintkezés szférája:';m Hauptmann
fejtette ki azt a romantikus tételt, miszerint a
film "tárgyiasít ja és ad absurdum viszi" az élő
és a halott természet gesztusait. "Az egész világ
az értelemmel teli gesztusok hatalmas birodalma (... ) A gesztusok birodalma kozmikus birodalorn'<P - jelenti ki. "Itt tárul fel az a szféra, mely tágabb az emberiségnél.
Feltárul annak
lehetősége, hogy az állatok és a növények, a
sziklák és a csillagok, a bútorok és a házak
gesztusaival is játsszunk. Lehetőség nyílik az
egész átszellemült kozmosz művészi felhasználására.":IR
Lehet, hogy ez a szárnyalás az arc mimikájától a kozmikus fiziognómikáig meglepő sajátossága a Balázs Béla körébe tartozó teoretikusoknak, de mindennél jobban megmagyarázza
a film párhuzamos vonzódását a premier plán
és a film-kolosszusok nagytotálja felé (ezt a jelenséget a filmtudomány egyáltalán nem értelmezte). Az arc mimikájától Balázs áttér a tömeg
fiziognómikájához - "A tömeg mint olyan napjainkban egyre megismerhetőbb lesz, fiziognómiája pedig egyre láthatóbb. (... ) Hiszen a tömeg mozgása is gesztus, ahogy az egyes ember mozgása is az !";)!} A tömegtől egy fantasztikus ugrás a világmindenségbe : "De vannak
filmek, amelyek megmutatják nekünk a föld arcát. De nem idilli tájakat, nem a hegyi turisták
dicsérte kilátásokat. hanem a földgolyó arcát,
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amely a csillagok terében úszik és kis emberi
lényeket hordoz a hátán."40 Rudolf Harms, aki
egy évvel A látható ember után és nyilvánvalóan annak hatása alatt jelentette meg A film
filozófiája című könyvét. "A gesztus mint a
kommunikáció eszköze" cirnű fejezetben egyszerűen kijelenti, hogy "a filmszalag semleges
anyagán a kozmosz teljes organizmussá áll öszsze. A film kapcsolatot teremt az ember és a
kozmosz között. Egyesiti az embert a tengerrel.
a növény birodalommal. az állatokkal. A művészet és a természet szorosan egyetlen képben
fonódik össze. A kozmosz és az ember ugyanazon kifejező eszközök segitségével érintkezik
egymással. (. .. ) A mimika és a gesztusok válnak annak nagyszerű eszközévé, hogy az ember
szerves egésszé egyesüljön a természettel."41
Harms könyve azzal a fejezettel zárul. amely az
ékesszóló "Összeolvadás a kozmosszal" cimet
viseli .Éppen a természet általános fiziognómikájának
összefüggésrendszerében
kell értelmezni Balázs és a korai teoretikusok számos
megállapítását
arról. hogy a film egyetemes
nyelv.42 Ez 1\ nyelv nemcsak az emberek közti
érintkezést biztosítja, hanem megteremti a filmben a világ jelenségeinek általános kölcsönkapcsolatát. így teljesedik be váratlanul a filmelméletben az a romantikus irányvonal. amelyet
Lavater posztulátuma jelzett előre a rész és az
egész kapcsolatáról.
A "tennészetes nyelv" fiziognómikai elmélete
valamely életadó és transzcendentális
értelem
eszméj én alapul. amely a mélyből tör a felszínre és áthatja a lét sokrétűségét. Roppant jellemző Balázsra, hogya filmet a sokrétűséq/eqyrétűség (Einschichtigkeit) kategóriáiban értelmezi. A látható ember legelején úgy jellemzi a
színházat. mint "valami kettős dolgot" - a színházban a darabot és az előadását érzékeljük.
A színészek "csak értelmezői 'a szövegnek.
amely elejétől végig az ő játékukon keresztül
jut el hozzánk - eredetiben. Ennek az az oka,
hogya
szinház anyaga két rétegböl áll."!':l A
filmnek nincs ennyire kidolgozott
irodalmi
alapja, nem orientálja a nézőt afelé, hogy állandóan áthatoljon a játék rétegén és azon keresztül fejtse meg a verbális szöveg rétegét. Ezért
jellemzi kezdetben a filmet úgy, mint "egyrétegű" szöveget. De rögtön helyesbít: "Mégis
úgy tűnik, hogy a filmművészet nem hajlandó
lemondani arról az irodalmi .mélyséqről'. amely
a gondolkodás harmadik dimenziójába esik és
amelyet az határoz meg, hogy a felszínen látható jelenség mögött lehetőség. nyílik egy má-
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sik, egy rejtett meqérzésére.Tvi A sokrétúséget
a színházban a szavak teremtik meg. A film
tisztán ábrázoló művészet, a képhez hasonlóan
(a némafilmről van szó, az inzerteket nem veszi
figyelembe). Aztán Balázs Béla meqfoqalmazza
filmelmélete alaptételét
"Mivel a képben, a
szótól eltérően. nem lehet semmi beleértendő,
így ezt a kettős jelenséget is felszínre kell hozni mini párhuzamot. Az általános összehangoltság törvénye - ebben rejlik a felszín alatt megbújó mély értelem, mely mint egyetlen gyökér
számos hajtást hajt. A film nem rendelkezik filozófiai nyelvvel, mely képes a gondolat kinyilvánítására. A film a sorsvonalak általános me tszéspontján képes ezt megmutatni."45 Érdekes
a film gondolati stratégiájának a mélység és a
felszin térbeli kategóriáiban való értelmezése,
amely egyébként észrevétlenül behatolt például
André Bazin koncepciójába a mélységélességről. ahol a tér mélysége összefügg a gondolat
mélységével. Akárhogy is, innen fakad Balázs
sajátos vonzódása mindenfajta (gyakran metaforikus) filmi sokrétűséghez és nehezen értelmezhető párhuzamhoz : a párhuzamos montázshoz, a kettéosztott mesékhez, a "déja vu" effektushoz. ahol a már korábban a filmen látott dolog kölcsönkapcsolatba lép az adott pillanatban
létottakkal.sf
ahasonmások
motívumáhoe-",
ahol a gondolati párhuzam a szüzsé "felszínére"
kerül. De a gondolatteremtés abszolút és kizárólagos modellje a filmben mégis az emberi arc.
Az arc felületére több párhuzamos réteg vetül
ki a mélyből - fiziognómiaL patognómiai stb.
Ezeknek a rétegeknek a "játéka" az arcon a
biztosítéka és alapja a gondolat megszületésének a filmművészetben, így kerül a filmbe az
a mély gondolati sokrétűség, amely nem talál
támaszt a szóban. Ezért olyan fontos Balázs számára az arc mimikai mozgékonysága.
Ebben az értelemben jellemző a Balázs és a
részben hozzá közel álló filmteoretikus. Georg
Otto Stindt kőzti nézeteltérés. Stindt ugyanabban az évben jelentette meg A film mint műuészeti forma cimű könyvét. amikor Balázs A látható embert. Stindt könyvének sok gondolata
hasonlít Balázséhoz. O is nagy jelentőséget tulajdonít a gesztusnak. a film művészetében lehetőséget lát a kozmosz egész sokféleségének
integrálására a kövektől és a felhőktől kezdve
az emberekig és a növényekig. Óriási jelentőséget tulajdonít Stindt a ritmusnak. A ritmusés stílustisztasáq
követelményei
azonban az
alábbi következtetésekre
vezetik Stindtet: "a
színházban az arc több álarcot visel. a filmben
egyetlen maszkot kell kidolgozni. A színház kö-

veteiménye az, hogy .az arc vonásai ne legyenek túl élesek és enerqikusak. különben nem
lesz elég mozgékony' (E. von Possart) . A filmben az arc vonásainak ilyen éleseknek és energikusnak kell lenniük, de amimikát
lágyítani
kell" .48 A gondolkodás kategóriái azonosak több álarc, több réteg =, de a következtetések
ellentétesek Balázséival. Stindt számára a tisztán fiziognómiai jellemzésnek van elsődleges
jelentősége, Balázs számára a különböző szövegek egymásra helyeződésének. amikor a fiziognómika a patagnómikán
keresztül jelenik
meg. Stindt Lavater egyenes követője, az ő gondolataihoz hasonló eszmék a némafilmet arra
késztetik, hogy ne hivatásos szinészt, hanem
úgynevezett "natúrscsíkot"
használjon. Balázs
sokkal közelebb áll Lavater ellenfeléhez. Lichtenberghez. Nem véletlenül szerepel A látható
emberben egy fejezet "A meghatározottság veszélye" címmel, ahol rámutat arra, hogya filmhez kiválasztott figuráknak nem kell "túlságosan meghatározott
típusoknak lenniük, hogy
külső megjelenésük ne idézze a szobor mozduIatlansáqát".
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Balázs rendkívül érzékeny a filmen látható
legkisebb mozgás hipnózisára, amely mintegy
állandóan valami rejtettet tár fel a látható alatt.
ts éppen ebben az elsikkadó jelentést feltáró,
megállíthatatlan mozgásban látja a filmi szernantika alapját. A gondolatrétegek
mélysége itt
szinte határtalan. 1926. január 20-án megjelenteti A láthatatlan arc című cikkét. amelyben kijelenti, hogy a látható (fiziognómiai és patognómiai) szövegek mögött van még egy majdnem "éteri" réteg - a láthatatlan, de érzékelhető arc rétege.5O Ebben a cikkben a filmet a
mikroszkóphoz hasonlítja, amely feltárja a világ láthatatlan rétegét. A premier plán összehasonlítása a mikroszkopikus
kutatással nagyon
jelentős Balázs számára, de a filmi szemantika
lényegét mégis elsősorban a gondolati rétegek
mozgásával kapcsolja össze, nem pedig a nagy ítással (mint olykor gondolják). Balázs Béla az
egyetlen filmesztéta kortársai kőzűl, aki főleg a
mozgással kapcsolta össze amimikát;
tudomásunk szerint a lengyel Karol Irzykowski volt,
aki ugyancsak 1924-ben kijelentette, hogy "a
mimikai mozgások ezt is, azt is kifejezhetik,
helyettesíthetik
a szót, de filmi értékük csak
mint mozgásnak van, mint a mozgás meghódításának a látható dolgok világában.".>t
Balázs filmszemantikai
elmélete sokban rokon Delluc- Epstein fotogenitás-elméletével:
a
vonzódás a premier plánokhoz. a maszk témája
és a természetes elemek, víz, tűz stb. iránti nagy

érdeklődés és így tovább. Nyilvánvalóan közel
áll a Szovjetunióban kialakult típusfigura-elmélethez és L. Kulesov filmelméletéhez. aki J.
Dalcroze ritmológiájára és Szergej Volkonszkij
"kifejező ember" elméletére épített. Sorsa sok
szempontból hasonló ezeknek a montázs előtti
fiImelméleteknek a sorsához. A montázselmélet
meg születése lehetővé tette, hogy a gondolatképzést a filmben a nyelvvel való termékeny
analógiák alapján C,jelentéssel bíró egységek",
ellentétek rendszere stb.) értelmezzék, megnyitotta az utat egy sajátos filmnyelvészet előtt,
amely hosszú fejlődési utat járt be Eizensteintől
Metzig. Balázs Béla fiziognómiai elmélete alapvetően nyelvellenes a montázselméletekhez
képest. Nem a külön egységekből álló, lineárisan
szervezett szövegek modelljére épül, hanem a
spontánul felfogandó szerves teljesség modelljére, ahol párhuzamosan léteznek a gondolati
rétegek és nem tagolódnak egy folyamatos lánc
részeire.
Anyelvcentrikus
filmnyelvi modellek érezhető válsága a közeljövőben valószínűleg, ismét
felhívja a teoretikusok
figyeImét a montázs
előtti filmelméletekre (amelyek látszólag ismertek, de lám, gyakran archaikus érdekességnek
számítanak csupán). Már látható is néhány jele
ennek a visszafordulásnak.
Említsük csak a
francia Roland Barthes A harmadik értelem cimű tanulmányát, amely szintén a mozdulatlan
(fotogramm) és a mozgó képben rejlő értelem
problémáját taglalja. Barthes itt megkülönbözteti a kép "lingvisztikai jelentéseit", vagyis azokat, amelyek a film montázs-nyelvi rétegében
jönnek létre és lefordíthatók szavakba, és azt
a "harmadik, nyitott" jelentést, amely nem fordítható le szavakba (vö. Balázs kedvenc tételével arról, hogy csak a szavakkal ki nem fejezhető a filrnszerű) . Barthes valószínűleg nem
ismeri Balázs filmfiziognómiáját,
mégis pontosan megismétli a magyar tudós útját, és a kép
(igaz, a statikus kép) elmélyült fiziognómiai olvasásával fedi fel a "harmadik" jelentést (vaqyis aspecifikusan
filmi jelentést). így írja le
Barthes a "harmadik"
jelentés megjelenését:
"Nem tudom, mi a jelentése, legalábbis nem
tudom megnevezni, de jól meg tudom különböztetni azokat a vonásokat és elemeket, amelyekből összeáll ez a .nem teljes' jel: az udvarhölgyek eltúlzott sminkje - egyes helyeken túl
durva és hangsúlyozott, másutt elsimított. rafinált; az egyik .bolondos' orra, a másik szemöldökének finom vonala, fonnyadt fehérsége,
parókára
emlékeztetően
leszorított
Irizurája,
ami egyesül ·az arc gipszszerűségével, a rizspor-
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raI"52 stb. Ez a Barthes-idézet meglepően emlékeztet arra, ahogy Balázs például Asta Nielsen arcát írja le, aki a fiziognómia i elmélet
katalizátora volt. Nemcsak a leírások hangvételében tapasztal unk hasonlóságot Barthes és
Balázs között, hanem a központi elméleti posztulátumokban is. A "harmadik" jelentést Barthes szerint nem olvassuk, hanem a "költői
megragadás"53 útján kapjuk meg (vö. a fiziognómiai érzékelés spontaneitásával).
így "végtelenné" válik a filmi jelentések köreS" , a "harmadik" jelentés pedig állandóan keletkező és
eltűnő "jelentéspotenciállá"55 stb.
Azt jelenti vajon mindez, hogy csak két egymással összeilleszthetetlen filmszemantikai modell lehetséges, a montázselmélet és a "fiziognórniai" (a szó tág értelmében) '? Szerintünk van
mód e modellek szintézisére. Noha nem vállalkozunk a kérdés megoldására, befejezésül szeretnénk megemlíteni a szintézis néhány - véleményünk szerint elképzelhető - elméleti perspektíváját.
A fiziognómusok, noha elismerik a külső tényezők hatását az arcra, mégis egyetértenek abban, hogy a mimika és a fiziognómika elsősorban belső impulzusokat fejez ki. A kifejezeselmélet itt a jelentés olyan értelmezésére épül,
miszerint az valamely mély struktúra önmegjelenítése külső
("felszíni") struktúrákban
(vö.
a mai generatív
nyelvészeti
elméletekkel).
Ugyanakkor már Lichtenberg azt állította, hogy
a külső hatások erősebben tükröződnek az arcon, mint a belső felindulások'v, ami radikálisan elkülönítette őt a fiziognómusok többségétől. Lichtenberg szerint az arc olyan, mint amikor egy palimpszesztet és egy tükröt egymásra
tesznek. Az egyik szöveg a mély struktúrákat
jeleníti meg, a másik a kűlső hatásokat tükrözi,
ami tovább keveri a jelentéseket.
Szerintünk a film azzal, hogy rájátszik ezeknek a jelentéseknek a felcserélésére. belsőknek
tünteti fel a reflexív, tükrözött jelentéseket. A
tükör elve szerint működve az arc a filmben
palimpszesztnek tűnik. ts ebben rejlik a filmi
fiziognómika alapvető paradoxona.
Ezt a tételt támasztja alá Lawrence Shaff~r
amerikai filmteoretikus
érdekes kutatása,
az
Elmélkedések az arcról a filmben. Amikor többek között Chaplin végső mosolyának a jelentését elemzi a Nagyvárosi lényekben, ahol a látását visszanyert virágáruslány felismeri CharHe-t, Shaffer megjegyzi: "Azért nehéz .mértéket
venni' Chaplin mosolyáról. mert nemcsak reaktív, hanem reflexív is. Chaplin arca azt is tük60

rőzi, ah?gy valamikor a vak hősnő érzékelte őt.
Paradox módon a mcsolya egyszerre irányul ki- .
felé és \ital önmagára (self-referring)"57. A kívülről és belülről történő jelentésalkotás kettőssége olyan jelenség, amely alapvető vonása a
film természetének. A klasszikus film montázsstruktúráinak
"tükrössége" , a tekintet és a tekintetek váltakozásának lényegi strukturáló szerepe a filmben az embert olyan helyzetbe hozza, hogy állandó reflexív kapcsolatba kerül a
többiekkel. Ebben az értelemben nagyon jellemző a klasszikus film azon sajátsága, amelyet
Shaffer említ: úgy iktatja be a hős önmegismerésének jeleneteit, mintha tükörben nézné
magát (F. Lang M. Egy város keresi a gyilkost
cirnű filmjében a gyilkos egy tükörben ismeri
fel magát, J. von Sternberg Kék angyalában
Jannings hőse akkor ébred rá, milyen mélyre
zuhant, amikor megnézi magát a sminkelő tükörben stb.). így a mély jelentések önmegjelenítése itt egyenesen a külső reflexió terméke.
De a jelenség legvilágosabb formája Kulesov
híres
kísérletében
érhető
tetten,
amelyet
Mozzsuhin arcával végzett. Ismeretes, hogy
Mozzsuhin szenvtelen arca kűlőnbőző
kifejezéseket öltött külőnbözö
tárgyakkal összekapcsolva. A montázselmélet ezt a kísérletet a jelentéssei bíró elem kontextustól függő jelentésváltozásának értelmezte, és végső soron mindent
nyelvi analógiákra vezetett vissza. A film fiziognómika szempontjából ebben a kísérletben
a kívülről rávitt, reflexív jelentést olyan értelemnek olvassuk, amely a mély ből. belüről született meg. A tükör ilyen átalakulása palimpszesztté azon az érzékelésünk számára alapvető
elképzeléseken alapul, hogy az értelem a tárgyon belül van, nem pedig a felszínén (a jelentés térmodellje mindig olyan selyemgubóhoz
hasonlít, amely burkok mögé rejti az igazságot) .
Balázsnak szemmel láthatóan sok mindenben igaza volt, amikor az arcot választotta a
filmnyelv modelljéül. Hiszen éppen az arc egyesíti mimikája labirintusában
a külső és belső
jelentéseket, vagyis - mondhatni - részben
filmként működik.
A filmben a bonyolultan
szervezett, tükrös montázsstruktúrák,
amelyek
állandóan kívül keresik a jelentést - a nézőnél.
a képen belüli térben, azt az illúziót keltik,
hogy a jelentés, az értelem belülről. azoknak a
fiziognómia i szövegeknek megállíthatatlan
folyamatából születik meg, amelyek a hordozói.
A reflexiv és a mély, a kűlső és a belső egymásra rakódása teremti meg a filmben azt a sok-

rétűséget, amelyet Balázs (a múlt fiziognómusai
nyomán) a filmszemantika
alapjának tartott.
A filmelmélet fejlődésének
mai szint je nyilvánvalóan
lehetetlenné
teszi, hogy a film szemantikát kizárólag a fiziognómika
kategóriáiban értelmezzük
(a húszas évek végén ezt Balázs is megértette).
de egyre nyilvánvalóbbá

montázselméletek
"részleges sélehet abban, hogy az eljövendő elméleti szintézisekben
mindkét megközelítés helyet kap, hogy kiegészítik egymást.
és ebben az összefüggésben
Balázs Béla korai
munkái az öket megillető előkelő helyet fogják
elfoglalni.
válik

a tisztán

ge" is. Reménykedni

JEGYZETEK
1 A teoretikus
Balázs fejlődésének dokumentált
tanulmányozását
az tette lehetövé, hogy az NDKban megjelent Balázs háromkötetes összegyűjtött
filmírásainak első kötete: B. Balázs. Schriften zum
Film, Band I (1922-1926). Herausgegeben von H.
H. Díederichs, W. Cersch. M. Nagy. Berlin, 1~82.
A továbbiakban "Schriften".
2 Schriften, S. 157. Balázs műveinek
kiadói tévesen azt állít ják, hogy először az Ilyenek a férffiak (Schriften S. 373) cikkben használta a fiziognómika fogalmát. Figyeljünk fel a fiziognómika
és a természet Balázs számára eredendő kapcsolatára és a .maturfizioqnómusokra"
jellemző vízesés-párhuzarnra , a vízesés körvonalai állandóan
változnak, ugyanakkor megőrzi formája változatlanságát (a fiziognómiai szöveg egyik alapelve).
Vö. az orinocoi vízesések leírásával A. von Humboldtnál (Ansichten der Natur. Berlin, 1977, S.
59-75).

Schriften, S. 159-161.
Ibid., S. 171-173.
5 Ibid., S. 173-174.
G Ibid., S. 181.
i Ibid., S. 185. Az erotika Balázs számára majdnem a neoplatonista "emanációval" egyenlő kozmikus erő, amiben közel áll Klageshoz (ld. lent).
Megjegyezzük, hogy ezt a témát Balázs a F. Wedekind nyomán készült Földszellem (Erdgeist) cimű filmről írt kritikájában
dolgozza ki, ahol a női
ön megnyilatkozást a természeti elem öntudatlan
önkifejezéseként értelmezi. Vö. Korda Mária mint
"ösztcnös szellem" (Elementargeist)
jellemzését.
Wedekind hatása a teoretikus Balázs fejlődésére
feltehetően külön kutatás témája lehetne.
h Schriften,
S. 187.
3
r,

!I A fiziognómika
történetének
vázlatát ld. G.
Klomster. Umrisse eíner Geschichte des Physiognomik als Grundlage der Graphologie von Michon.
Inaugural Diss. München 1971; E. C. Evans. Physiognomics in the ancient world. Philadelphia,
1969.
10 Balázs Lavater
művét Goethe kommentárjával kapcsolatban említi meg A látható ember-ben
- Schriften, S. 73.
li ]. G. Lavater. Essai sur la physiognomie
destiné il faire connoitre l'hornme et il le faire aimer.
Premiere partie. La Haye, 1781, p. 35.
12 Ibid., p. 67.

13 Ibid., p. 62. Érdekes,
hogy Lavater itt magát
a "szemiotika" terminusát használja.
ll, 1. Kant. Szocsinyenyija,
t. 6, Moszkva, 1966,
sz. 546.
I;; Goethe. Szobranyije szocsinyenyij, t. 3, Moszkva, 1976, sz. 636.
16 J. Graham. Lavater's "Physiognomy
in England". Journal of the History of Ideas" v. 22, No.
4, Oct-Dec, 1961, p. 563.
17 A. von Humboldt. Op. Cit. S. 84-101.
18 C. G. Carus. Op. Cit. S. 95-103.
ln J. G. Lavater. Op. Cit. Seconde Partie. 1783,
p. 131-132.
20 P. Gratiolet. De la physionomie et des mouvements d'expression. P., 5. d. p. 10-11.
21 P. Ekman, W. V. Friesen. UnmasKing the face.
Englewood-Cliffs, 1975, p. 10.
22 G. Ch. Lichtenberg.
Uber Physiognomik. In:
Werke in einem Band. Berlin-Weimar, 1982, S. 253.
23 Érdekes
adatokat ad a sziluettek európai elterjedéséről és arról, hogyan ösztönözte az arcvonások elhomályosulása a sziluett ben a fekete profilhoz fűzött elbeszélő kommentár specifikus műfaját,
E. von Hellen. Goethes Anteil an Lavaters
physiognomischen
Fragmenten.
Frankfurt a/M.,
1888, S. 5.
201 Id. B. Reizov. Sztenda!.
Filoszofija isztorii.
Polityika, Esztetika. L., 1974, sz. 276-277, valamint A. Jammes, Duchenne de Boulogne, la grimace provoqué et Nadar. "Gazette des Beaux Arts"
No 1319, dec. 1978, p. 215-220.
25 A. Schopenhauer. Zur Physiognomik. In: Samtliche Werke, Bd. 5, Berlin, o. j. S. 547.
26 Ch. Darwin. The Expression of the emotiom in
Man and Anima!. L., 1892, p. 15.
27 H. Krukenberg.
Der Gesichtsausdruck
des
Menschen. Stuttgart, 1923, S. 182.
78 T. Piderit. Mimik und
Physiognomik.
Detmold, 1925.
29 L. Volkmann.
Das Bewequnqsproblzm in der
bildenden Kunst. Esslingen, 1908, S. 47.
:JO Ld. R. Row, R. Manvell. The History of the
British Films. 1896-1906. L., 1973, p. 75-76.
31 J. Wechsler:
A Human Comedy. Physiognomy
and Caricature in 19th Century Paris. Chicago,
1982,
~2 Ld. L. Klages. Ausdrucksbewequnq
und Cestaltungskraft.
Lpz., 1923; L. Klages. Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde. Heidelberg, 1926.
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33 L. Klages. Vom Kosmogonischen
Eros. jena,
. 1926.
34 És nem csak. Joggal
gondolhatjuk, hogy Klages hatott S. M. Eizenstein "ritmológiai"
kutatásaira is. Einzenstein könyvtárában
6 könyv van
Klagestöl!
as Itt és a továbbiakban csak a német nyelvű
teoretikusok
egyes fiziognómikai
beállítottságú
műveinél időzünk, akik közé a már megnevezetteken kívül oda kell sorolni Konrad Langét, aki a
film hivatását a karikatúra és pantomim jellegű
fiziognómikához való visszatérésben látta (K. Lange. Das Kino in Gegenwart und Zukunft. Stuttgart,
1920), Oskar Diehlt, aki a filmmimika normatív
lexikonját dolgozta ki (O. Diehl. Mimik im Film.
Monachium. 1922), Herbert Tannenbaumot
(Kino
und Theater. München, 1912) stb. Ebben a cikkben nem elemezhet jük a más országokban megszületett fiziognómiai
elméleteket
- a lengyel
Leon Belmont "pszichomimikáját"
(ld. K. Irzykowski. X. muza, Warszawa, 1960, s. 196) vagy a francia fiziognómiai
filmelméletet.
amely
Marcel
jousse "gesztusantropológiája"
hatására alakult ki
és amelyet teljesen elfeledtek a filmtörténészek.
Ld. P. Francoz. Marcel jousse et le cinéma. "CinéaCiné pour tou s", No 108, 1928, p. 32; R. Guerard.
La psychologie du geste, "Cinéa-Ciné pour tous"
No 106, 1928, p. 15.
:36 Idézi R. Harms. Filoszofija filma, L., 1927, sz.
184. Jellemző, hogy Harms Hauptmann gondolatait Balázs elméletéhez közelíti.
37 C. Hauptmann.
Film und Theater (1919), In:
Kino-Debatte. Tübingen, 1978, S. 126.
38 C. Hauptmann.
Op, Cit. S. 127.
39 Schriften, S. 83.
.
40 Ibid. A Balázs által leírt film önkéntelenül
a
hold és a nap fiziognómiáját idézi Mélies tündérmeséiben. Német területen a kozmosz fizio gnóm ikáját
Paul Scheerbart dolgozta ki. aki 1904-ben
adott közre 10 portrét a bolygókról és üstökösökről: a kozmoszról teleszkóppal készitett fényképek
mikroszkópikus
tanulmányozása
nyomán.
P.

. Schcerbart. Die grosse Revolution. Ein Mondroman und Jenseitsgalerie.
Leipzig-Weimar,
198Z.
A teleszkóp és a mikroszkóp két egyaránt
hatékony fiziognómikai
rnűszernek bizonyul. Ezzel
kapcsolatban utalunk jules Micheletre, aki 1857ben kidolgozta a mikroszkóp mitológiáját, amely
rendkívül hasonlít a tizes-húszas évek filmrnitológiájához. Michelet a rovarok fiziognómikájának
tanulmányozására
használta a mikroszkópot.
J.
Michelet. L'insecte. P., 1858, p. 111-124.
41 Harrns, id. mű, 185. o.
42 Schriften, S. 57-58.
43 Ibid., S. 59.
1.4 Ibid., S. 62.
45 Ibid., S. 62.
46 Ibid., S. 63.
'.7 Ibid., S. 212-213. Ezt a "törvényt" először a
Sámson és Delila (1922. dec. 22.) cikkben .fogalmazta meg. Schriften, S. 156.
48 O. Stindt. Kino-iszkussztvo.
M., 1926, sz. 24.
49 Schriften, S. 72.
50 Ibid, S. 357-359.
51 K. Irzykowski.
X. muza. Warszawa, 1960, s,
197.
52 R. Barthes. Tretyij szmiszl. In: Kino i vrernja,
vip. 2, M., 1979, sz. 184.
53 Uo., sz. 184.
54 Uo., sz. 188.
5:; Uo., sz. 185.
56 Lichtenberg. Op. Cit. S. 279.
57 L. Shaffer.
Reflections on the Face in Film ..
"Film Quarterly", v. 31, No 2, winter 197]-1978,
p.4-5.

Mihail Jampolszkij
(Fordította: Berkes Ildikó).
]ampolszkij
a moszkvai
Filmelméleti
és
Tudományos Kutatóintézet
fiatal munkatársa, aki filmelmélettel
és azon belül is főként a
korai filmteoretikusokkal,
valamint
filmszemiotikával foglalkozik.
Mihail

-torténeti

Amatőrfilm-fesztivál

A Magyar Amatőrfilm és Video Szövetség 1986. április 11-13-ig
Hajdúböszörményben rendezi meg a XXXIII. Országos Amatőrfilm Fesztivált. A jelentkezéshez
szükséges nyomtatványok a megyeileg illetékes területi irodán és a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központban (4220 Bocskai tér 4.) igényelhetők.
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MŰTEREM

Hajótörés nélkül
Főiskolás vizsgafilmek
Kaptam egy meghivót.
Ez állt rajta: "Tisztelettel meghivjuk Önt az
19M-ben végzett filmrendező és operatőr osztály (osztályvezető tanárok: Fábri Zoltán és Illés
György) diplomafilmjeinek
vetítésére."
Majd - a hely és időpont megjelölése után nyolc filmcím következett, a hozzá tartozó nevekkel.
Elmentem, megnéztem a majd hatórás programot. Úgy vélem, érdemes hirt adni róla - hiszen a magyar film közeli jövőjének egy darabját jelentik majd, akik itt bemutatkoztak. S hogy
teljesebb legyen a képem róluk, szerét ejtettem
még egy vetítéssorozatnak.
Látni akartam a
nyolc rendező másod- és harmadéves vizsgamunkáit is.
A huszonkét film adta benyomásaimról szeretnék most számot adni.
Némely dolgok, tájékoztatásul:
a jelentkezők tömegéből a felvételi bizottság
hét jelöltet választott ki a rendezői szakra. Hozzájuk később (harmadévben) az egyik operatőrnövendék csatlakozott (Hartai László), aki végül is kettős diplomával fejezte be tanulmányait.
A felvett hallgatók mindegyike túljutott a köztes vizsgákon, ám egyikük (Enyedi Ildikó) diplomafilmjét nem fogadta el a vizsgabizottság.
így ő csak végbizonyítványt kapott, s lehetőséget arra, hogy később újra sorompóba állhasson
a diploma elnyeréséért. (Ez egyben magyarázat
is arra, hogy miért csak huszonkét filmet láttam
a várható huszonnégy helyett.)
A felvett hallgatók közül kettőnek volt már
mérnöki díplomája,
és több éves szakmai gyakorlattal a birtokukban álltak a felvételi bizottság elé, mások a bölcsészkart végezték el. s
olyanok is voltak, akik sok éves filmgyári praxis
után kezdték meg tanulmányaikat.

Szakmai tanáraik, az osztályvezető Fábri Zoltán mellett, Gábor Pál és Kovácsi János, de videós ismereteik megszerzéséhez Horváth Adám
is hozzájáruIt.
Az első tanulmányi időszakban a rendezők
számára is előírtak bizonyos operatőri gyakorlatot. (Természetesen: az operátőrök
is szereztek rendezői ismereteket.)
Az első évben egy dokumentumfilm elkészítése volt a vizsgapenzum, a másodévben tizenöt
perces, harmadév ben húszperces játékfilm - fekete-fehér fiImszalagra. A diplomamunka egy
harmincperces színes film. Ezek mellett a főiskola televíziós stúdiójában meghatározott
videós feladatokat kaptak. Míg ez utóbbiak bizonyos mértékig kötöttek voltak, a vizsgafilmek
témájának megválasztásában a főiskolasok
szabad kezet kaptak; a tanári kar csak a forgatókönyvek előzetes elfogadásának jogával élt.
A forgatási munkákat teljesen szabadon végezhették, filmjüket csak vágóasztalon kellett
bernutatniuk. s az ekkor lefolytatott viták, tanácsok figyelembevételével
elkészült változatok
kerültek a vizsgabizottság elé. Ott kellett "megvédeniük" a bemutatott munkákat, amelyekre az iskolás rendnek megfelelően - osztályzatokat
kaptak.
Megvallom, hajtott a kiváncsiság, hogy megismerjem e minősítéseket,
de ellenálltam a kísértésnek, nehogy bármi polémiába keveredjek
is felőlük. Amúgy is elég fejtörést okozott: hogyan is közelítsem meg a filmeket. Ha a szabványos kritikusi szempontok szerint mérlegelem a
látottakat, akkor kiderül a vizsgálódásból a stúdium-jellegük. Márpedig ezek - végül is - egy
több esztendős szakmai felkészülés tanulmányi
eredményei. Am csupán, hogy úgy mondjam, pedagógiailag beszélni róluk - méltánytalanság
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Tolmár Tamás: Karolina karácsonya
János, Igó tva, Szabó Ervin)

avagy újra együtt

lenne a művek nagyobb részének kétségtelen
film alkotói erényeivel szemben. Bízvást állíthatom, hogyadiplomamunkák
legjavát - ha
nem lenne technikai akadálya a tizenhatos méret
- szívesen vállalnám a kortárs filmklubok műsorában; s egyáltalán: nem tartanám oktalannak, ha a televízió programjában helyet szorítanának számukra.
Megkísérlem hát mindkét nézőpontot érvényesíteni.
Talán a legérdekesebb világlátásról, filmkészítői szándékról a török számazású Togay Can
tanúskodik. A filmmel való kapcsolata valószínüleg egy jó évtizeddel korábban kezdődött,
amikor Kardos Ferenc Petáii '73 címü filmjének
egyik szereplője volt. Majd bölcsészdiplomát
szerzett (ha jól tudom, filozófia szakon), és így
tért vissza a filmhez, rendezőjelölti minőségben.
Diplomafilmjének címe: Az ördög napja, és
négy kis történet, pontosabban: négy, az abszurd
és a groteszk mezsgyéjén járó farce együttese.
Filozofikus alcímek jelzik az egyes részeket:
Szerelem - Szenuedély - Művészet - Sors. Am
a címek után megjelenő kis eseménysorok nyakatekert elvonatkoztatottsága,
a képek néhol pa-
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a család (Vas Zoltán Iván, Hársing

Hilda, Szász

tétikus elemeltsége, másutt szinte primitív leegyszerűsítettsége, a rikító színvilág, a pőre játékstílus hangsúlyozottá teszik a sajátos látásmódot. és egyszerre nevettetik meg s gondol-·
kodtatják el a nézőt.
Az eszközöket Togay Can még nem uralja teljes biztonsággal, de ez aligha róható föl neki.
Annál kevésbé, hiszen a fejlődés az előző két év
vizsgamunkáihoz mérten jól látható. A másodéves munkában.
a V áltozások korában a szándékok még igencsak kuszán jelentkeznek, az elvontságot keresettség, az abszurd sajátos logikáját következetlenségek
helyettesítik. Az Ember az égből című harmadéves vizsgafilmben
már markánsabban jelentkezik az egyéni szemléletmód. de a szerkezet széfhulló. a dialóqusok
kopogó san rosszak, és mindettől a film hosszadalmassá válik.
Erős egynemüséget mutatnak Janisch Attila
munkái is. Nem annyira a gondolati megközelítésben, hanem az eszközök következetességében. Legfőbb gondja a feszültségteremtés. Már
másodéves filmjében is szembeszőkő ez, de mert
itt gyermekmiliőt választ - még oldottabban fogalmaz. A Róbert és róbert nem nélkülözi a bá-

Oblath. Péter: Kezép-európai

blues (Jakab

Csaba, Fehér Anl1a, Simorjay

jos naivitás elemeit sem. Félreértések elkerülésére: Janischt nem a bűnügyi történetek világosan
megfogalmazható,
egyértelmű
dramaturgiájú
feszültsége vonzza. Akár harmadéves filmjét Zizi =, akár diplomamunkáját - A túlsó part nézzük, mindkettőre egyértelműen az a jellemző, hogy nem tudjuk meg : mitől is szoronganak
hősei- Meglepően biztos eszközökkel teremti
meg körülöttük a bizonytalanság
atmoszféráját Érezzük, hogy - akár a Ziziben a főszereplő
asszonynak és leánynak, akár pedig A túlsó pattbeli fiatalembernek, aki egy ismeretlen tanyát
keres, van valami titka. De hogy mi ez a titok
- abba nem avat be bennünket. Nem ismeretlen
persze ez a filmtípus az elmúlt évtizedek európai filmművészetében.
Archetípusa
Resnais
Tavaly Marienbadbanja, s ezt az utat járja hoszszú ideje a francia Robbe-Grillet vagy a belga
Delvaux.
Mindazzal, amit csinál. és hadd ismételjem :
amit a mesterségbeli eszközök meglepő biztonságú kezelésével csinál. mégiscsak félő, hogy
zsákutcában jár. Ez az ezoterizrnus, amelyet a
megválasztott miliők, az emberek közötti kapcsolatbeli és térbeli távolságok, a halmozottan

Emese)

furcsa, különöse n viselkedő figurák képviselnek,
nemigen tud bevonni a filmek áramkörébe. A
titokzatosságnak csak szernlélőí vagyunk, a feszültség ugyan ott van a vásznon. de - mert
nincs iránya, nem is ragad magával. Legfeljebb
akkor teremt bennünk valami igaz érdeklődest.
ha olyan partnerre akad a rendező, mint Törőesik Mari, aki személyiségének erejével meg
tudja teremteni néhány pillanatra a bűvös kapcsolatot vászon és nézőtér között.
Másnemű azonosságot fedezhetünk fel Oblath Péter munkáiban. Ot láthatóan a szorosan
vett emberi kapcsolatok érdeklik, méghozzá és sajnos ebben szinte egyedül áll az évfolyamban - szigorúan az "itt és most" körülményei
közott. Következetes abban is, hogy forgatókönyvei Írói munkák, sőt harmad- és negyedéves feladataiban eredeti filmforgatókönyvek.
(Az előbbi Dobai Péter, az utóbbi Pataki Éva
munkája.)
Első jelentkezése: A másik szoba - egy válás
előzményeinek feltárása. A motívumok, amelyeket megmutat, eléggé banálisak. Ezt a megvalósítást keresettségével próbálja ellensúlyozni- S.
ha az eredmény szempontjából ez nem nagyon
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miáját nem tudja megteremteni, bőbeszédű,
részletező cselekményszerkesztése
helyenként
már fárasztó.
Az eddig elsoroltakhoz képest kevésbé világos kép alakul ki Ferenczy Gábor szándékairóJ.
(Csupán az érdekesség kedvéért: Ő is filmszereplőként
kezdte "pályáját", a hatvanas évek
végén Sándor Pál Bohóc a falon című bemutatkozó munkájában.
Aztán rnűeqyetemet végzett.
mérnökként dolgozott, és hosszú kitérő után jutott vissza a filmhez.) Másodéves munkája Mándy Iván egyik legszebb novellájának,
az Egyérintőnek a feldolgozása.
Ez is egyértelmüen
stúdiumnak fogható fel. amelyben határozott érzék mutatkozik a miliő megválasztása, a beállítások megtalálása iránt. A különös írói világ
visszaadása most még - és hadd mondjarn . szinte magától értetődően - meghaladja képességeit, ám ebben az ellentmondásos vállalkozásban is figyelemre rnéltó érzékenységről tesz tanúságot. Harmadévben aztán igencsak más utat
választ. Mintha komolyan venné Három kívánság círnű filmje alcímét: "mese, nem tudom, miről". Nemcsak maga a történet válik kibogozhaOblath Péter: Közép·európai blues (főszerepben:
tatlanná,
de a szándék is. A szürreálisnak szánt
Fehér Anna)
cselekmény hol eltúlzott, .Jcülönleqes
világítású" képekben, hol pedig lapos natúraként jelevonzó - mint stúdium. feltétlenül tanulságos.
stilizált
A helyszín - egy lakótelepi lakás - adott szű- nik meg, követhetetlenül különbözőre
színészi
játékkal.
E
zavarbaejtő
kitérőt
szerenkösségét hosszan bóklászó mozgásokkal, különcsésen
ellensúlyozza
diplomamunkája,
az
Egy
legesnek érzett beállításokkal próbálja kitágímarék
por,
Evelyn
Waugh
reqényének
Beretani, ami néhol keresettséghez és modorosság_ményi Géza közreműködése révén - szabad
hoz vezet. Am hogy nyilvánvalóan levonta a próadaptációja. Bár a szerkesztés még itt sem mubálkozás tanulságait, azt következő filmjei bizotatkozik erősségének, de narrációja a szó jó érnyítják. A harmadéves Régi magyar mesterségek
telmében vett korrektségről tanúskodik, jeleegy furcsa vasárnap délutáni kirándulás történetei felépítettek, értelmesen és célszerűen vánete. Unalmas családi ebéd képsorával indul,
lasztja meg beállításait. Sajnos, a szereplőűl váamelynek megvalósításában figyelemre méltó
lasztott
fiatal színészek beszédkultúrájának foatmoszférateremtő készség mutatkozik, és hagyatékosságain
nem tud úrrá lenni, de hát ez
sonló kvalitásokat mutat a tulajdonképpeni törnemcsak az ő felelőssége.
ténet, a kirándulás különös epizódjainak ábráMég kuszábbak a benyomásaim.
ha Csillag
zolásában. Már itt is megmutatkozik az átlagosAdám
három
munkáját
állítom
egymás
mellé,
nál lényegesen biztosabb színészvezetési
készséKülönösképpen
azért,
mert
az
eddig
elsoroltak
ge. (A sokéves filmqyári. asszisztensi tapasztaesetében kitérőkkel vagyegyenesvonalúan,
de
lat, megfigyelés nyilván közrejátszanak ebben.)
megállapítható
volt
a
tanulmányi
évek
során
Ez a tulajdonsága még erőteljesebb a diplomamegtett, előre vezető út. Itt azonban az ív egéfilmben. A Közép-európai blues két mai, budaszen más. Míg másodéves munkája.
a Táncolj
pesti fiatal lány története, akik - némi feminizvelem - számomra legalábbis - szinte a legígémustól átfűtve - próbálnak életformát alakítani
retesebb az évfolyamból. harmadéves vállalkotervezett írói hivatásukhoz. A mindennapok
zása minden szempontbóllehangoló. Igaz - eleszétzilálják illúzióikat.
s egyikük végül is beépül
ve túl nagy fába vágta fejszéjét, amikor Bohua hagyományos családi lét keretei közé, a másik
mil Hrabal novelláihoz nyúlt, és azokból állípedig egyebütt próbálja meg majd újrakezdeni.
totta össze Mi szeretnék lenni? cirnű munkáját.
Oblath a két lány - Fehér Anna és Simorjai
Másfelől viszont éppen e szerző filmrevitelében
Emese játsszák - karakterrajzát
jelesül oldja
igazán támaszkodhatott volna arra a cseh ískomeg. Kár, hogy az egész cselekmény ökonó66

lára, amely aligha vitathatóan Hrabal szárnyai
alól bújt ki. Itt azonban ez elképzelésnek nemigen találjuk nyomát, legalábbis szinte semmit
nem tud ebből a rendező a vásznon kifejezni.
Diplomamunkája sem bizonyítja meggyőzően
azoknak a képességeknek a kibontakozását,
amelyeket a bemutatkozása jelzett. Az In line
legfőbb problémája ugyancsak a stiláris zavar,
az átgondolatlanság
a cselekrnényszövésben.
amelyet aztán valami rettenetesen elavult, melodramatizmusra valló befejezés tesz teljességgel zavarbaejtő vé.
A keresettséget, az eredetieskedésre törő spekulatívitást érzem Hartai László mindkét rnunkájában a legfőbb fogyatékosságnak. Méghozzá
- más és más módon.
Harmadéves vállalkozásában (emlékeztetőül:
ekkor került át rendező szakra) a választott történet tulajdonképpen egyszerű. A Szövetség egy
csecsemő halála miatt támadt házassági válságot
követ nyomon, de - talán attól félve, hogy ez
mint lineáris elbeszélés túlságosan szimplának
bizonyul, időben széttördeli, szinte rejtvényszerűvé teszi. Ettől persze a tartalom nem mélyül
el,' ám nehezen követhetjűk a cselekményt.
Azonban már ebben a filmben is - operatőri
vénaját igazolva - erős képi látásról tesz tanúságot, néhány hangsúlyosan jó beállítást talál.
Diplomamunkája, A főnix viszont már cselekményében is túlbonyolított. Valamiféle elvonatkoztatott országban pereg a nehezen követhető
és megfejthető történet, két nő különleges viszonyáról,
megtoldva más furosa elemekkel. titokzatos személyekkel, különlegesnek vélt helyszineken, A cselekményvezetés keresettségét és
a vállalkozás túlzott bonyolultságából adódó
ügyetlenségeket (pl. ebben az idegen országban
magyar nyelvű a falra festett jelmondat) nagyban ellensúlyozza a tudatosan és szépen alakított színhangulat és az erőteljes beállítások egész
sora.
Az évfolyam fontos sajátossága a tisztán és
egyértelműen vállalt játékfilmes jelleg. Ebből a
sorból Enyedi Ildikó a kivétel. Persze ő is játékfilmeket csinál, de munkái - más-más módon, de azonos eredménnyel - azt látszanak bizonyítani, hogy ő képviseli a jelenlegi Balázs
Béla Stúdió "experimentalistáinak"
utánpótlását. A másodéves RózsaIavag történése ennyi:
valahol egy benzinkút mellett üldögél egy lányka. Arra jön egy autós férfi, aki követni kezdi
a távozó lányt, felkínálja kocsiját, majd amikor
a lány nem fogadja el a segítséget - hegyen-völgyön a nyomában jár, hogy aztán ne érje utol.
Befejezésül a lány ismét ott ül a kútnál.

janisch

Attila,

Zizi, 1983. Töröesik

Mari

A cselekménytelenséget különlegesnek vélt
látószögek ismételgetésével igyekszik ellensúlyozní. s minderről messze kiált hogy nekünk
most valami nagyon mély jelentésre kéne gondolnunk. Harmadéves filmje, az O j könyvek kevert idősíkokkal akar érdeklődest
kelteni. Egy
láthatólag kelletlen és ügyetlen könyvtáros fiú
a raktárhelyiségben olvasgat, közben körülötte
csörgedezik a könyvtár mindennapi élete. Néhol
ügyetlen karikírozás sal próbál ennek szatirikus
élt adni. Majd e képsorokat váltogatva az olvasó
fiú fantáziájában át-átlendülünk
egy kosztümös
világ arisztokratikus miliőjébe.
ahol feltehetőleg a köznapi történet parafrázisa zajlik. Mindez
válogatottan keresett beállításokban.
a mennyezetről. drótháló mögé bújtatott kamerával van
felvéve.
Szándékosan hagytam utoljára az ugyancsak
műszaki pályáról érkezett Tolmár Tamás rnunkáit. Nem tudom, és persze nem is merném karátokban mérni tehetségét, ám azt bizton állíthatom, hogy ő használta ki a legtudatosabban
a főiskola adta felkészülési lehetőségeket. Három vizsgafilmje gyökeresen eltér egymástól,
de ez nem a bizonytalanság jele, nem valami
kapkodó útkeresés, hanem nagyon is elhatározott "terepbejárás",
a filmkészítés különféle
lehetőségeinek kipróbálása. Másodévben egy
némafilm-rekonstrukcióra
vállalkozott.
Nem
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stem, hanem a helsingőri várba vetődő színészcsoport históriáján keresztül fejti ki mondandőját, stílusérzéke itt is hibátlan, igen okosan veszi tudomásul anyagi és technikai eszközeinek
korlátozottságát, és pontosan ehhez tudja mérni
a vállalt feladatot. Igen tudatosan él a színek

hanem a megismerni vágyás ernpátiájával készítette el - Leacock nyomán - a Karolina karácsonya avagy újra együtt a család cirnű stílusgyakorlatát,
amely mind beállítástechnikában,
mind pedig cselekmény- és színészvezetésben híven idézi fel a tízes évek filmstílusát.
paródiaként.

Janisch Attila:

Zizi, 1983. Nyakó

Juli és Torőcsik

Mari

Igazi. maradéktalan
mesterségbeli
stúdium amelynek erényeit még a hozzáragasztott, teljesen felesleges és meglepóen ügyetlenül megvalósított keret játék sem hatástalanít ja.
A következő év: teljes váltás. Egy nagyon is
divatos manírban feldolgozott mai história, a
. rnűvészélet és szórakoztatóipar perifériáján csellengő figurákról. Címe: Csucsu és Rottenbiller,
s amint az előző munkájánál megfigyelhettük
stílusérzékét.
ezt a tulajdonságát most is bizonyítja. Képi világa, beállítástechnikája
ismét
pontosan illeszkedik a megvizsgált irányzathoz.
Sajnos, a mesélés nehézkességét, bonyodalmasságát, filmjeink jellegzetes, lassú tempóját is átveszi.
A diplomafilm ismét fordulat. A Szinészek
kosztümös film, Hamlet-parafrázis
Stoppard
médján. csak itt nem Rosenkrantz és Guilden68

hangulati lehetősége ivel, s láthatóan megerősödött színészvezetési
készsége.
Mindebből persze nehéz lenne megjósolni,
hogy milyen is lesz a saját hangja, amikor már
nem stúdiumokat. hanem filmeket fog készíteni. Nem tudom hát, milyen filmrendező lesz Tol ..
már Tamásból. az azonban nagyon valószínű,
hogyafilmrendezés
kiváló tanára válhat majd
belőle.
És ezzel eljutottam beszámolóm utolsó paszszusához: a főiskolai munka - számomra problematikus elemeihez.
A sok elismerésre méltó eredmény mellett,
amelyek az eddigi leírtakból - remélem - kiolvashatók, maradt bennem némi kétely a felkészítés hatékonyságát illetően.
Aligha kell vitatkozni bárkivel is afelől, hogy
művészetet semmiféle főiskolán sem lehet ok-

tatni. Eszközeit, a mesterséget, amelyen alapszik - azt viszont igen. A látottak azonban rnintha arról is tanúskodnanak.
hogy az ehhez szükséges pedagógiai céltudatosság, s hadd tegyem
hozzá: a nélkülözhetetlen szigorúság nem eléggé érvényesül. Úgy érzem, kicsit nagyobb szabadságot élveztek a növendékek, mint azt a feladat megkivánná. Elfogadom azt az információt,
hogy bizonyos köteles penzumokat - műkorcsolya-nyelven szólva : az iskolagyakorlatokat
- az
általam nem látott videó-munkákban
végezték
el, és a vizsgafiImek a szabadkorcsolyázásnak
felelnek meg. Am a hasonlatnál maradva: a
"kűröknek" is tartalmazniok kell bizonyos kötelező elemeket. A jó edzői munka egyrészt ezek
begyakorlására készteti a versenyzőt, másfelől
meg úgy állítja össze a mester a feladatokat,
hogy a tanítványok egyéniségéhez a legjobban
alkalmazkodjanak.
E céltudatos szigorúság hiányát jelzi - legláthatóbb példaként - az elkészült filmek hossza.
Elvben a feladatok megszabott terjedelműek. A
megvalósításban azonban e követelmény nem érvényesül. Szinte egyetlen olyan vizsgamunka
sincs, amely megfelelne a megszabott időtartamnak, sőt vannak olyanok, amelyek a tervezettnél
csaknem kétszer hosszabbak lettek. Azt mondhatná erre valaki: hát aztán, ha egyszer az egyéb
kötelmeket. a gyártási időt és költségeket nem
hágták át. Azt hiszem, nem így van. Az egyes
filmek kapcsán többször is emlegetett terjedelmesség, redundancia, bizonyos szerkesztési fogyatékosságok - feltehetően szoros összefüggésben vannak ezzel a belső fegyelmezetlenséggel,
amelynek megregulázása elsőrendű pedagógiai
feladat lenne. Persze nem utasítással, hanem alapos elemzessel. céltudatos késztetessel.
Annál is inkább szükségesnek véltem ezt megemlíteni, mert a magyar filmgyártásban az ilyenfajta jelenségek, az alkotói fegyelmezetlenség
jelei amúgy is eléggé megszaporodtak az elmúlt
időszakban. Jó lenne, ha a következő nemzedékek nem lennének folytatói e rossz gyakorlatnak.
Ezeken az általában vett tanulságokon túl
- úgy vélem - célszerűtlen lenne bármiféle

Hartai

László: A főnix

summázatot adni a látottakról. Hiszen a főiskolai munka befejezésével többé már nem évfoIyamként szerepelnek majd, hanem ki-ki a saját
zászlaja alatt hajózik, és maga-magának kell navigálnia a szabad vízen. Oszintén remélem. hogy'
minél többüknek sikerül megúszni hajótörés
nélkül ...
Bán Róbert
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Cinestud '85
Évek során különböző filmfesztiválok retrospektiv
programjai
vetítés én módomban állt megnézni a világ élvonalába tartozó
majd mindegyik rendező vizsgafilmjét, első szárnypróbálgatását.
Örömmel fedeztem föl bennük a
már akkor kétségtelenül megmutatkozó elementáris tehetséget, a
későbbi üzenetek meg a világkép csiráit. Utólag visszatekintve remek jósnak éreztem magam. Most azonban zavarban vagyok. Ez az amszterdami fesztivál ugyanis olyan kezdőket vonultatott fel, akiknél még nincs
honnan visszatekinteni, még valóban az első lépés ek nél tartanak. Lehet, hogy sokan közülük
egy évtized múltán már világhirességek lesznek, s oly jó lenne
felfedezni közülük most néhányat, hogy majdan büszkén hivatkozhatnék látnoki képességeimre. De nem merek jósolni. Talán túl sok volt ömlesztve ez a
legalább száz film? Vagy nem
voltak igazán átütő, rninden kétséget kizáró tehetségek?
Vagy
csupán a riasztó dilettantizmust
könnyü regisztrálni?
Nem
tudom.
Mindenesetre
tény, hogy nekem nem sikerült
felfedeznem egy új Fellini, Polanskí vagy Scorsese szárnypróbálgatásait.
Sőt:
kifejezetten
nyugtalansággal
tölt el, ha arra
gondolok, hogya
közeljövő filmes nemzedékének seregszemléjét láthatom. Vigasztal ugyan,
hogy bizonyára
nagyon sokan
hiányoztak
(például érthetetlen
és ostoba udvariatlansággal
a
-meqhivást kapott magyar főiskola sem képviseltette magát! ?),
hogy nemcsak főiskolák vagy
egyéb
tanodák
bocsájtanak
szárnyra olykor lenyügöző tehetségeket - de az összkép mégis
nyugtalanító.
Pedig ilyen esetekben nem a
kiforrott
alkotásokra
érzékeny
elsősorban
az ember. Én legalábbis szivcsebben veszem a dadogó, sokat markoló önállóságot,
mint abevált
patronokkal operáló profizmust. Az avantgarde
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Igeny
és ezúttal nem a társadalmi mozgásokról
beszélek sokkal fontosabb szerintem egy
pályakezdő számára, mint a megint csak nem ideológiai értelmű - retrográd
magabiztosság. Az elszakadás fesztiváljára
számitottam
tehát, s inkább a
megfelelés és beilleszkedés rriódozatait láthattam.
A legszebb és legegységesebb
kivételt az angliai West Surrey
College of Art and Design animációs programja nyújtotta. Abban önmagában
még semmi
meglepő nincsen, hogy ezek a
diákok milyen kitűnően beszélik
az animáció nyelvét, hogy milyen
magabiztosan
használják
szinte
minden technikáját. A szemléletbeli frisseség volt az, ami inkább példaadónak
bizonyult. A
fesztivál legjobb filmjét Mark
Baker készítette;
bűbájos rajzfilmje, A három lovag minden
vetitésén
nyíltszini tapsot váltott
ki. A mesék három hőse vágtat
előttünk: egy magas-hegyes figura, aki a világszép királylányról álmodik;
a darabos-erős,
bárddal a kezében, aki a hétfejű
sárkányra vár ;és egy pici-dundi, aki a zászlót viszi, s csak arra tud figyelni, hogy minél kevesebbszer
essék
le lováról,
melyre mindig fordítva ül fel.
Hőseink először megmentenek

Tomi Streiff:

PorNO-YES,

1982.

egy máglyahalálra
ítélt lányt aki persze valójában boszorkány.
És ettől kezdve semmi sem sikerül a lovagoknak: leterttik a hatalmas óriást. aki pedig békés
családapa, s árvái maradnak egyenesre
állítanak
egy ferde
házat, pedig az abban lakók
szintjei csak így álltak egyenesen - fölmásznak egy világszép
lányhoz, de közben majdnem kopaszra nyírják - megharcolnak
a boszorkánnyal,
de elpusztítani nem tudják, így a gonosz üti
le a békés emberek fejét. Lovagjaink pédig boldog elégedettséggel ügetnek tovább. Nagyszerü
film a megváltásról
meg a hőseinkről. Keserű hit-pasztilla.
A Comic Story (Russel Brook
alkotása)
sziporkázó
ötlethalmazzal példázza, hogya rémtörténeteken
felnövő
gyerekeket
mennyire hagyják hidegen a "valóságos" szörnyek és vámpírok.
akik azért előbb-utóbb mégiscsak
fölfalják e naiv és rettenthetetlen
emberkéket. A Berlin (Tim Webb
rajzfilmje) George Grosz grafikáit animálva hét percben olyan
napjainkra szóló vizióját adja a
háborús pszichózis születésének.
a polgári jólétbe belefeledkező.
magát konszolidálódással
és növekvő
fogyasztással
nyugtató
társadalom széthullásának, amire
háborús trilógiák is csak ritkán
képesek. Az interjú (Michael Dudok de Wit rajzanimációja)
a
kommunikációképtelenség
báj 0san kegyetlen
szatírája : hőse
egy csirke, aki a környezetét
faggatja magnójával, de nem érti sem a halak tátogását, sem a
békák kórusát, hiába keveredik
kalandok ba. nem jut közelebb a
megismeréshez - és végül a vízbe süllyeszti "munkaeszközét". A
Silverscreen
(John Booth rajzfilmje) hőse tömött mozi-előcsarnokban próbálja magára a figyelmet felhivni:
mutatványainak csúcspontjaként szárnyat növeszt és' elrepül, de egyetlen tekintet sem fordul feléje, csak elfogy a sor, mindenki bemegy a
moziba - aforisztikus tömörségű

vízió egyén és társadalom,
rnűvészet és közösség eqyr e riasztóbb különállásáról.
rnondhatni
kölcsönös érdektetanséqéről.
A jelenlévő kisjátékfilmek
sokasága sajnos nem tüntetett sem
a mondandó,
sem a megvalósítás eredetiségével.
A fesztivál
nagydiját
kapta az ausztráliai
Jane Campion bágyatag lányregénye, az állandóan déja vu érzést keltő Egy lány története.
Főhőse a mindenkori
csúnya
lány, aki először ébred rá a testére. a szexuális
vágyakra.
Riasztó példák tornyosulnak
előtte: szűlei. akik csak az Ő közvetítésével hajlandók szólni egymáshoz, apa csalja anyát. de aztán egy váratlan
pillanatban
a
hallban
eqymasei
lesznek,
és
helyreáll
a béke;
iskolatársa,
akinek ártatlannak
induló szerelmi játéka végét egy terhesség jelenti stb. És a mi csúnya
lányunk nagy gondba kerül szerelmeskedjen-e
tovább is a falon lógó Beatles-fiúk
képével,
vagy válassza inkább a szemüveges magányt. A film végén a lányok belernerenqenek
a kamerába. de hogy szépelqésük
mögött
mi rejlik, azt nem tudni.
Legalább
ennyire
vadonatúj
történetet
és vadonatúj
filmes
megoldást
választott
az amerikai Kohav Beller is Nyári mese
cimű opuszában.
amely egy családos, szép nő és egy odavetődő
idegen férfi szerelmét balladázza el dögvész-unalmasan.
Kicsit
több pénzből azonban hollywoodi történetté
lehetne felfúj ni az
egészet - és ez benne a riasztó
igazán. Ahogyan tulajdonképpen
beválna a pornófilmnek
a svájci
Tomi Streiff ravasz malackodása.
a PorNO-YES is: látszólag úgy
tesz, mintha a filmművészet
e
fekete bárányát
akarná tisztára
mosni il. szexualitás
asszociatív
bemutatásával.
valójában avaritgarde-szerű
köntösben hard-pornót árul. A holland Willy Wissink Éjféli terror című horrorja
is csupán azt bizonyította.
hogy
ez sem könnyű rnűfaj, hogy öncélúan semmi értelme, s hogy
horrorból
nem kellett volna átengedni a nebulót.
És sorjáztak tovább amatőr ki-

Diane Lee: Lizzie, 1985.

Taiwani műuészeti

Willy Wissink:

főiskola:

Éjiéli

Az örők harmónia

dala, 1974.

terror, 1985.
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film and video festival

adásban azok a filmtípusok. melyeket pompásabb
köntösben is
véznának tudok csak látni. A kínai. pontosabban
taiwani
Az
örök harmónia
dala pofátlan
propagandafilm
arról. hogy csak
a család és a közösség lehet terrénuma az emberi létnek, s aki
nem így él. az rossz ember. Negatív
oldalról
és mélabúsra
hangszerelve
példázta ugyanezt
az amerikai Diane Lee Lizzie cimü szornorújátéka.
melyben egy
öregasszony
ébred magányára,
rádöbbenve, milyen ostoba luxus
volt úgy élnie az életét, hogy
csak gondoskodott
másokról. de
valódi kapcsolatokat
nem teremtett. Az izraeli Aner Preminger
24 óra című alkotása New Yorkban játszódik:
egy izraeli fiú és
egy amerikai lányegynapos
kapcsolatában példázva az elképzelhető összes didaktikus
eszközzel
két etnikum
különbözőségét,
a
sorsok véletlenszerű
összecsapódását és szerinte
szükségszerű
szétválását.
Mondom, mindezeket a filmeket láthattuk
már Amerikától
Magyarországig
mindenütt,
a
legkülönfélébb
címkékkel
- és
persze a legkülönbözőbb
színvonalon. Lehet persze, hogy az általam nem ismert külföldi főiskolák tanmenete úgy épül. mint
másutt
a zeneszerzés-iskcláké
.
hogy például a tanuló nak kell
tudnia barokk típusú concertót
is írnia, ismernie kell egy klaszszikus szonáta komponálásának
csínját-bínját
is - csakhogy ezekkel a stúdiumokkal
nem szokás
közönség elé állni. A fesztivál
filmjei többnyire ilyen imitáció s
gyakorlatok
- s mögöttük a saját dallaminvenciót
is ritkán Iehetett csak felfedezni. Pe::lig ez
is elképzelhető.
Példázta ezt az
algériai
(Belgiumban
tanuló)
Chergui Kharroubi Ida és Lucien
című költői filmje: hősei, a meqnyomorodott-megöregedett
egykori
artistanő
és egy kisfiú
együtt élnek valami félig romos
vidéki házban. Múltjukról szinte
semmit sem tudunk
meg: de
egymásra acsarkodásaikból.
széttéphetetlen
őssz etartozásukból,

bántó és óvó gesztusaikból
az
emberi kapcsolatok
olyan hálóját bogozza a szerzö, hogy hasonló témájú világsikerek
után
sem az "egyszer már láttuk" érzése vesz erőt rajtunk.
Talán
mert Kharroubi
nem hatódik
meg egyetlen pillanatra sem: kegyetlen
tárgyilagossága
teremt
végül is !írát.
Szinte megszokott. hogy a japán filmek
szokatlanságukkal
keltenek feltűnést. Ezúttal is így
történt:
Masaru
Baba Tiszta
sziuuel című alkotása pedig látszólag közhely történetet
mond
el. Hőse fiatalember,
aki eltűnt
szerelmét
keresi. A lányt, aki
inkább egy gazdag ember szeretője lett. Hősünk rátalál - és
alkuba kezd a gazdag emberrel.
Az alku a lány szoknyája alatt
zajlik. A combjai között lát jukhalljuk a gazdag vallomását
a
test és a szexualitás csodájáról.
amiből hősünk rájőn,
hogy a
férfi valójában impotens. Ekkor
halálos játékba kezdenek két villamosszékben
a lány birtoklásáért - a szeretö meghal. de a félelemtől szűkűlő
fiú sem nyeri
el a részvétlen mosolyú lány kezét. Döbbenetes atmoszférája van
ennek a szinte képtelen horrornak - rnert a riasztó és túldimenzionált történések mögül az
emberi kapcsolatok
képtelen és
nagyon is reális víziója dereng
elénk.
A fesztivál zsűrije szóvá tette,
hogy milyen kevés dokumentumfilmet láthatott.
Igen, érezhető
volt· a menekűlés
a művi vilá'gokba - ami persze jól értelmezhető
válasz világunk
nem
épp biztató állására. Ami dokumentumfilm meg mégis volt, annak fogadtatásából
az derült ki,
hogy nem értjük egymást. Két
lengyel film példázza ezt I~gjobban.
Mindkettő
egy
perces.
mindkettő Olaf Olszewsk i alkotása. Az egyik címe: A munkások kijövetele a gyár ból. Egyetlen fix kameraállásban
látjuk
egy gyár főkapuját. Egy perciq.
És semmi, senki nem mozdul.
Aztán vége. Mindenki értetlenül
nézett körbe. A iengyeleken
kí-

Kohao Bellet

i

Nyári Mese, 1982..

vül egyetlen
kelet-európaiként
csak én tudtam,
mit jelenthet
a sztrájk kiüresedett képe. Csak
az én zsigereim ben lüktetett tovább a Lengyelország '83 is: fordított képszalagon
(szegény gépész ötször kezdte vetíteni, mindig azt hitte, ő hibázik ... ) tüntetést látunk. Csak a transzparensek
szövegét
satírozta
egy
láthatatlan
(?) kéz feketére. Az
emberek fordítva vonulnak fekete táblákkal.
Ennyi. Vége. Dokumentum?
Vízió? Ugyanaz játszódott le, mint az angol rajzfilmben:
mindenki
a moziban.
volt, s közben nem törődött repüléssel-zuhanással.
Az emberekkel. Egymással.
Ha már nem mertem majdani
kiemelkedő
egyéniségeket
jósolni a mezőny ből. bizonnyal botorság lenne a filmművészet
fejlődésére előrejelzeseket
megkockáztatni egy főiskolás fesztivál
kapcsán. Annyit mégis: úgy tűnik, világjelenség,
hogya művészet és a kultúra szép lassan kikopik, olykor kizuhan
az életünkből. Ezt el lehet fedni szépelqéssel.
áldokurnentumokkal.
szentimentalizmussal,
hőskultusszal - szórakoztató
kikapcsolódássai -, de nem érdemes. Mert
azon vehetjük észre magunkat.
hogy mi is kizuhan tunk a saját
történetűnkből.

Bányai

Gábor

73

KÜLHON

"Az értelem pesszimizmusával és az akarat
optimizmusával ... ~'
Beszélgetés

Francesco Rosi filmrendezővel

Francesco Rosi filmjeiről
gyakran nem az olasz
napilapok
szohásos kulturális
rovatában
olvashatunk hritikát, hanem a legfrissebb
politikai híreket ismertető "harmadik
oldal'í-on, miuel művei többségében
elsődlegesen
szocio-politihai
szempontból
érdekes témákat dolgoz fel, olykor
a hivatásos
újságírókat
is megelőzi:
A Matteiügyről vagy a Kiváló holttestekről
politikusok
folytattak
heves vitát a legjelentősebb
hetilapok
hasábjain. A politikusokat
és a politikai
újságírókat lázba hozó, felháborító,
vitára vagy ellentámadásra
ingerlő
filmjei
azonban
korántsem váltanak
ki ilyen egyöntetű
érdehládést a
szaklapok
szerzőiből.
Az olasz lilmkritika
többnyire közömbösen
szemléli, s azt sem á11íthatnánk, hogy filmjei viharos szenvedélyeket
korbácsolnak fel az olasz - vagy más nemzetiségű
- lilmrajongókban.
Külföldi
fogadtatása
néhol kedvezőbb.
Franciaországban
például őt tartják a politikai
filmek vezéralak jának. Nálunk csaknem
minden
filmjét bemutattáh, általában jó kritikai
visszhangja volt, s sok nézője.
A filmművészet
rendkivüli
társadalmi
szerepe, a lilmalkotók
kivételes
véleményés ízlésformáló
felelőssége
közismert.
Francesco
Rosi
minden
bizonnyal
azok közé a filmrendezők
közé tartozik, akik eddigi munkáikban
a legkövetkezetesebben
építkeztek
saját országuk valóságának elemeiből,
a hétköznapi
emberek életét
tükröző drámákat,
a különböző
társadalmi
erők
harcát mutatták
be, feltérképezték
az utóbbi
negyven
év Olaszországának
csaknem
valamennyi
neuralgikus
pontját,
kényes
témáját,
legtöbbször
a legfelsőbb
hatalmi érdekeket
sem
kímélve.
Az olasz hulturális
és gazdasági napok here-
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iében
1985 júniusában
Budapesten
rendezett
olasz lilmhét nyitólilmjének.
a Carmennek a bemutatójára
érkezett
művésztől,
akinek ez alkalommal
további
hét filmjét
is uetitettéh,
mindenekelőlt
azt kérdeztük
meg, hogyan reagáltak
az érintett hatalmi erők?

- Nagyon sok problémám volt a hatalommal,
szinte valamennyi filmern miatt feljelentettek a
hadsereg, a fennálló rend, a rendőrség, az intézmények stb. megrágalmazásáért,. mert egy kicsit
mindenki talál va érezte magát. De hát éppen ezt
akartam, pályám kezdete óta.
- Hogyan kezdett
bonyolult
szövetének

hozzá az olasz
felfejtéséhez?

társadalom

- Nézze, én már első filmernben. az 1958-ban
készült Kihívásban
is az olasz valóságot, DélOlaszország meghatározó erkölcsrendjét mutattam be, mégpedig egy fiatalember tragédiáján
keresztül, aki a nápolyi zöldségkereskedelmet
kezében tartó camorrába való beilleszkedés révén próbál magának életteret kiharcolni. De mivel sérti a főnök érdekeit, meg kell halnia, mert
ebben a világban nem létezik más törvény, csak
az erőszak és az íratlan szó törvénye. A film arra
adott lehetőséget, hogy Nápoly és Dél-Olaszország akkori helyzetéről, a város és a vidék kapcsolatáról, a camorrának alárendelt kereskedelemről és a hétköznapi emberi tragédiákról szóljak.
- Véleménye
szerint
hol kereshetők
a törvénytelen
hatalmak,
a camorra, a mailia második világháború
utáni felvirágzásának
gyökerei?

- A választ az olasz és nemzetközi kritika
egybehangzó véleménye szerint stilisztikai és
.tartalrni szempontból egyaránt új, hangsúlyozottan politikai film típus első darabjával. az 1962ben készült Salvatore Giulianóval
(Gyilkosság

Kiváló holttestek, 1976. Kozépen

i

Lino Ventura

Sziciliában} próbáltam először körvonalazni. A
film átmenet a neorealizmusból egy újfajta, analitikusabb realizmus irányába. Középpontjában
a háttérben műkődő törvénytelen erő, a maffia,
valamint a törvényes hatalmi csoportok (a hadsereg, a rendőrség stb.) összefonódása áll. Azt
akartam megmutatni, hogy ezek a hatalmi erők
- látszólag bármennyire szembenállnak vagy
szemben kellene, hogy álljanak egymással =, a
mindkét fél számára előnyös eredmények elérése érdekében egyezséget kötnek, szövetkeznek.
Rendkívül fontosnak tartom ezt az összefüggést,
mert ez ad magyarázatot a maffia működésének
lényegére. A börtön elől a hegyekbe menekült
Giulianót több csoport is sajátos céljaira akarja
felhasználni.
- Melyek ezek a csoportok?
- Szicíliában már az amerikai partraszállás
után véget ért a háború, s egy ideig mind az
amerikaiak, mind az angolok érdekei azt kívánták volna, hogy Szicília önálló politikát folytasson. Ez egybeesett a szicíliaiak hagyományos és
erős szeparatista törekvéseivel is. így jöhetett
létre az a politikai csoport, amely Szicíliának az
olasz államtól való elszakítását tűzte ki célul. A
szicíliai függetlenségért harcoló hadsereg ebben
a zűrzavaros helyzetben alakult meg. Vezetői
azzal hitegették Salvatore Gíulianót, aki sok fiatalt maga köré tudott gyűjteni, hogyezredessé
nevezik ki. Salvatore Giuliano és bandája sok

olasz csendőrt és katonát megölt. Valamennyien
meg voltak győződve arról. hogy hazájuk függetlenségéért
harcoló katonák, pedig csupán
egyes politikai erők eszközei voltak, amelyek
egyik első célja volt a maffia fegyveres támogatása. Addig tehát, amíg a maffia érdekei úgy kívánták, támogatták Giulianót. De a háború a
kontinensen is véget ért, a hivatalos kormány
visszatért Rómába, és Szicília függetlenségének
álma feleslegessé vált, egyre több gondot okozott a maffianak. hiszen üldözése közben a katonák és a csendőrök a legkisebb falvakat is átkutatták, ezzel lehetetlenné tették, megbénították a maffia üzelmeit. Ezért a különbőzö
hatalmi csoportok megegyeztek, s Giulianót megölették.
- Salvatore Giuliano személyes tragédiája tehát, hogy miközben hazafinak hiszi magát, tulajdonképpen a maffia érdekeit védi. Filmjeiben
általában megértéssel ábrázolja a hilátástalan
helyzetükből az alvilág szabályainak elfogadásaival szabadulni próbáló hisemberehet; vagyis
elismeri, hogy nincs sok választási lehetőségük.
- Altalában valóban az ilyen választás - a
rossz kényszerű választása - okozza a személyes tragédiát. Mélységesen egyűttérzek a kiszolgáltatott emberekkel. a Salvatore Giulianában is megpróbáltam érzékeltetni az emberi tragédiákat, elsősorban a szegény szicíliai falvak
tömegesen börtönbe hurcolt, részben a katona75

hogy mindez határozott politikai állásfoglalást
tükrözzön. Ugyanígy tettem a Kezek a város felett és a Matlei-ügy
cimű filmjeimmel is.
- Bár tudom, hogy nem kedveli ezt a minősitést, mégis kíváncsi lennék rá, melyik alkotását érzi a legpolitikusabbnak?
- A Mattei-ügy
oknyomozó eljárásári. úgy
érzem, továbbléptem
a Kiváló holttestek ben és a
Lucky LUCÍanóban. Ezeket tartom a legpolitikusabb filmjeimnek. A Lucky LUCÍanóban már 15

évvel ezelőtt arra akartam figyelmeztetni, hogy
a kábítószer Olaszország egyik legsúlyosabb
gondjává kezd válni. Az emigráció következtében hagyományosan szoros kapcsolat volt Amerika és Szicília kőzőtt, s az amerikai maffiózók
Szicíliát jelölték ki a Közel-Keletről érkező kábítószerszállítmányok
elosztásának
elsődleges
bázisává. Innen vitték tovább az "árut" az usAba, de Nyugat-Európa más országaiba is. Ismételten a hivatalos hatalom és a maffia kapcsolatára akartam fényt deríteni, úgy, hogya gyökerekig visszanyúlok. A maffia ugyanis a háború
alatt az USA-ból - sokszor az amerikai hadsereg tiszt jeiként - érkező olasz-amerikai
bűnözők segítségével erősödött meg. Megtörtént például, hogy néhány elsőként felszabadult sziciliai
város polgármestere a maffia vezetői közűl került ki. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, ha
meg akarjuk érteni a társadalom fejlődese és a
pillanatnyi események közötti kapcsolatot, bizonyos jelenségek gyökere·it.
- A fokozódó erőszak ma már a hatalmi erők
vezetőinek,
képviselőinek
az életét sem kíméli,
ahogy erre példul a Kiváló holttestekben
is rámutatott.

A Mattei-űqy,

1972. Gian-Maria

Volonté

ság és a rendőrség, részben a maffia zaklatásainak kitett férfilakóinak tragédiáját,
a nyugalomra sóvárgó asszonyok, Giuliano anyjának
tragédiáját, aki a film legemberibb alakja. Ezzel
egyidejűleg még nagyon sok mindenről akartam szólni: Szicíliáról és egész Dél-Olaszországról, a maffiáról és a törvényes hatalmi csoportok kapcsolatáról, s tettem mindezt olyan
formában, ami akkor még meglehetősen újnak
számított: a történet elmesélése mellett megpróbáltam elemezni is az eseményeket, keresni az
ok-okozati
összefüggéseket,
mégpedig
úgy,
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- Sajnos, valóban igaz, hogy az erőszak fokozódik. Ennek egyik oka véleményem szerint az,
hogy egyre kevésbé lehet elválasztani egymástól
a törvényes és törvénytelen erőket, a maffia
mind jobban szeretne beépülni az államhatalomba, igyekszik bekapcsolódni a legális tevékenységekbe, egyre több területre terjeszti ki a befolyását, tehát egyre veszélyesebbé válhat. Többek között ez teszi mind bonyolultabbá az olasz
társadalmat.
Ugyanakkor máig sem oldódott
meg szarnos. a régmúlt ban gyökerező probléma,
például az Észak-Dél ellentét.
- Észak és Dél eltérő társadalmi-gazdasági
és hulturálls
valóságának
összevetése
két újabb,
a Krisztus megállt Ebolinál, valamint a Három
fivér cimű filmjeinek
is központi témája.

XX.
okok
luba

Carlo Levi regényét az egyik leqfontosabb
századi olasz műnek tartom. A politikai
miatt egy elhagyatott dél-olaszországi faszáműzött észak-olaszországi értelmiségi -

aki nem csupán Író, de festő és orvos is - kénytelen megismerni egy olyan életformát, amiről
addig nem tudott. vagy nem vett tudomást. Az
északi és déli emberek és kultúra találkozásának
bemutatásával arra szerettem volna felhivni a figyelmet, hogy Olaszország kulturális egysége
több mint száz évvel a politikai egység kivivása
után sem jött létre. Létező és súlyos gond ez, a
Három fivérben is erről beszéltem. A római
ügyész, a nápolyi intézeti nevelő és a torinói
munkás a nyolcvanas évek Olaszországának legjellegzetesebb,
legnyomasztóbb
élményeit és
szorongásait osztja meg egymással: a terrorizmus, a meggyilkolt rendőrök. újságírók, bírók
tragédiáját, az erőszaktól való rettegést, amely
beszivárgott a gyárakba, az emberek tudatába.
Nagyjából ez tehát filmjeim témájának fejlődcsvonala.
- Filmjeivel az utóbbi 40 év olasz társadalmának meglehetősen kóros jelenségeire mutat
rá. Hitt-e valaha abban, hogy elősegítheti a bajok orvoslását? Nőtt vagy csökkent hite első
filmje, a Kihívás óta?
- Sem nem nőtt, sem nem csökkent, mivel
soha nem gondoltam azt, hogy filmjeim bármit
is megváltoztathatnak.
Abban azonban mindig
hittem, hogy hozzásegíthetnek a problémák rnélyebb megismeréséhez, rnert hiszek a filmművészetnek az emberekre gyakorolt hatásában: a
nézők azonosulnak a filmek hőseivel, saját életükre, problémáikra
ismernek általuk, saját
törekvéseiket,
reményeiket
és szenvedéseiket
látják viszont bennük. Ezért tartom nagyon fontosnak a filmrendezők szerepét, ma, és a jövőben
is. Nem gondoltam, hogy változtatni lehet a dolgokon, csak abban hittem, hogy hatni lehet rájuk, ha másként nem, legalább úgy, hogy feltárjuk a problémákat, és vitára késztetjük az embereket. Gyors változásban soha nem hittem, ám
be kell vallanom. arra számítottam. hogya dolgok gyorsabban és pozitívabb irányban változnak, mint ahogy valójában történt. Persze már
említettem, hogy az olasz valóság rendkívül bonyolult, s számos olyan összetevője is van,
amely mindenekelőtt azt jelzi, hogy az olaszok
talán pozitív irányban változnak.
- Nem gondolja, hogy egyre közönyösebbé,
apolitikusabbá válnak?
- Nem, bár a politika iránti érdeklődésük valóban sokkal erősebb volt néhány évvel ezelőttig, mint manapság. A fiatalok 1968-tól a hetvenes évek végéig nagyon sokat politizáltak. Igaz.
hogya terrorizmus is éppen ebben az időszakban tudott közvetlen kapcsolatot találni a fiatalokkal, rokonszenvet ébreszteni bennük, amivel
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Mattei-ügy,

1912.

Gian-Maria Volonté

nem azt akarom mondani, hogy mindenkiben. de
az tény, hogy sok híve volt a fiatalok között. Ma
ezzel szemben az emberek túlnyomó többsége természetesen a fiatalok is - teljes mértékben
elutasítják a terrorízmust, amely ha nem korábbi formájában nyilvánul is meg, de sajnos létező probléma. Igaz. hogy ma a fiatalok mások,
mint néhány évvel ezelőtt. De nem hiszem, hogy
ez egyértelműen azt jelentené: elvesztették a
hitüket, s minden érdek től távol állnak. Olaszországban az embereket - ezt a választások is
bizonyítják - ma is érdekli a politika. A törté-

17

Három

fivér,

1981.

nelernben szükség van átmeneti korszakok ra,
amelyek alapvetőerr különböznek egymástól, tehát nem lehet pontosan tudni. hogy az az időszak, amelyet éppen átéltünk, hova vezet. Pillanatnyilag úgy tűnik, a fiatalok eltávolodtak a
közélettől. közönyössé váltak a politika iránt, de
lehet, hogy ez éppen egy megfontoltabb és felelősségteljesebb érdeklődéshez vezet majd. Reméljük. Én hiszek benne, és a rendelkezésemre
álló szerény eszközökkel továbbra is igyekszem
elősegíteni a problémák feltárását és megvitatását. Ezért érzem ma is időszerűnek az I98l-ben
készült, akkor kicsit az események elébe vágó
Három iivért.
_ Az olaszok régen sziuesen nézték a saját
életükről, gondjaikról szóló filmeket. Mi a helyzet ma: milyen nehézségekkel kell megküzdeni
egy "elkötelezett" rendezőnek a producerek és
és a közönség megnyeréséért?
_ Mint már említettem, az olasz valóság ma
sokkal bonyolultabb, mint a Nápoly négy napja
vagy a Kezek a város felett idején. De ma is létezik a filmművészetnek
az olasz valósághoz
szorosan kapcsolódó vonulata. Igaz, egyre több
nehézséggel küszködünk. Sajnos, a közönség ma
már másképpen fogadja ezeket a filmeket, mint
régen, csökkent az érdeklődés a politikai témák
iránt, az emberek nem akarják saját hétköznapi
viszontagságaikat
és szorongásaikat viszontlátni a filmvásznon. Bizonyára hibás ebben a forgalmazás is, de tény, hogy azok a filmek, ame-
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lyekben az olasz nézők régebben szívesen ismertek saját életükre. most nem érdeklík őket.
A Három iivért például, amely más országokban
komoly kritikai és közönség sike rt aratott, itthon
meglehetősen közömbösen fogadták. A producerek sem szívesen fektetik tökéjüket
ilyenfajta
vállalkozásokba.
csak a biztos kassza sikerre törekszenek A helyzetet tovább súlyosbítja a televízió, amely nem a figyelemre méltó alkotások
befogadásához szoktatja a nézőket.
- Véleménye szerint mit kellene és lehetne
tenni, hogy ez a helyzet megváltozzék?
_ Elsősorban arra lenne szükség, hogy a
pénzügyi rendszert, a filmgyártás és forgalmazás struktúráját - akár európai összefogás eredményeképpen ._ törvényekkel, támogatási rendszer kidolgozásával szabályozzák. A tv-adásokat,
a filmforgalmazást is rendeletekkel kellene módosítani. hogy az emberek ismét szívesen menjenek moziba, ahogy régen. Szembeszállok azokkal, akik az olasz film válságát kizárólag az eszmei válságnak tulajdonítják, hiszen az eszmék
soha nem tűnhetnek el teljesen. Elsősorban
pénzügyi és strukturális válságról van szó. ami
természetesen megnehezíti az eszmék filmrevitelét is. De remélni akarok és bízom is abban,
hogy lesz pozitív változás, s teszem mindezt,
Gramsci szavaival élve: " ... az értelem pesszimizmusával és az akarat optimizmusával."
- Köszönöm a beszélgetést.
Pintér Judit.

MONTÁZS

Tanácstalanság, a gyakorlat hiánya
Beszámoló a II. országos videoszemléről
(Nyíregyháza, 1985. október 25-27.)
1.
1983-ban volt az a történelminek
nevezhető pillanat, amikor Magyarországon
először rendeztek
videoszemlét.
Ez még igazán
csak szemle volt, csupán egymás
munkáinak megismerése volt a
cél. 1985-ben a szervezők
már
úgy érezték : megérett a helyzet
a szemle versennyé alakítására,
a művek megmérésére, rangsorolására
és díjazására.
A II.
szemle azonban bebizonyította:
az elmúlt 2 év csak technikai téren hozott előrelépést, a videoanyagok
színvonala
azonban
s'tagnál. Korai volt tehát ennek
a versenynek a megrendezése ebben foglalhatók össze a látottak, és ez volt a zsüri egyöntetű
véleménye is.
Pozitív
vonásként
egyelőre
csak a videoszemle létét emelhet jük ki, hiszen csak egy ilyen,
az ország minden részéről és a
filmműfajok mindegyikéből őszszegyűjtött, aránylag bő kínálat
megtekintése
után jelenthet jük
ki megfelelő alappal: a videózás
ma Magyarországon
többnyire
csak unalmas, hosszadalmas, sematikus művek előállításáig képes eljutni.
Az alapvető probléma az eszközök kezelőinek tapasztalatlansága, felkészületlensége.
Technikusok kezébe csúszott át ez a
kommunikációs és művészeti cé-

lokra felhasználható
eszköz olyan emberekébe tehát, akiket
.eleve nem is érdekel behatóan
a mozgókép mint az ismeretek
közlésének médiuma, s akik nem
is kívánnak elméleti mélységben
is foglalkozni a filmszerkesztés
problémáival.
Filmnyelvi dilettantizmus párosul technikai gőggel - rossz tévéprodukciókat
másoló termékeket hozva létre.
Minden jelenlevő egyetértett
abban, hogy túl kell lépni a mostani elkeserítő
állapotokon.
A
technikusi
szemléletet
(amely
csak valami új, nagyon drága játékszernek tekinti a videót) továbbképzések
szervezésével
talán át lehetne változtatn i a videóközlemények sajátosságait elméletileg is értő hozzáállásra. A
tovább- vagy önképzéshez azonban friss szernléletű, az új eredményeket és elképzeléseket egyaránt
tartalmazó
szakkönyvek
kellenek - főként a kommunikációelmélet és a filmnyelv témaköreiben. És nagyon is elképzelhető lehetne a film nyelvi tudatosságot elmélyíteni célzó, videokazettán
terjesztendő
oktatási
anyagok készítése is - amelyen
konkrét példákon keresztül mutathatnák be a különféle műfajok (dokumentumfilm,
reklámfilm, referenciafilm,
oktatófilm
stb.) szerkesztési
sajátosságait
(figyelmet fordítva olyan problémákra is, mint a riporteri, kér-

dések. a világítás, a narrátor
szövege, az aláfestő zene, a montázs stb.),
Szükséges volna minél előbb
lefordítani a hazánknál e téren
legalább egy évtizeddel előbbre
járó országok legfontosabb szakirodalmát is (pl. a kábeltelevíziózás vagy a videónak az oktatásban történő felhasználása témaköreiben).
A fejlődést gátló tényező az is,
hogy a videostúdiók
többsége
vállalati, intézményi kézben van,
és az elkészűlő
műveket a vállalat filmben járatlan szakemberei határozzák meg, ráerőltetve
az alkotókra saját, a televízión
"iskolázott" filmes elképzeléseiket. Ezért nem láthattunk még
a profi operatörök
részvételével
készült munkákban sem vizuálisan érdekes
snitteket.
eredeti
megoldásokat.
A referencia- és
reklámfilmek túlnyomó része az
elavult sémák, patentek ismételgetésében merül ki.
Minden nagyobb intézményi
videostúdióban alkalmazni kellene legalább egy olyan embert is,
aki a film felől közelit. nem pedig a technika felől. Az amatőrfilmesek kőzűl kerülhetnének ki
ezek, a filmek szerkesztéséhez.
a
képkomponáláshoz
stb, jobban
értő, nagyobb gyakorlattal rendelkező munkatársak
- akiket
elsődlegesen maga a filmkészítés foglalkoztat, nem pedig a fel-
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Nándori József:

Private investigation

vétel technikai oldala, amely valóban a műszerészek
"asztala",

2,
A szemlén túlsúlyban
voltak a
vállalati megbízásra
készült referenciafilmek.
Mint Réz András
erről a műfajról kifejtette:
nem
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érthető, kinek szólnak ezek az
anyagok (csak példaként
a tejszín- vagy krémstabilizálót
- 14
perc - vagy a hőszigetelt ablaktípust - 15 perc - bemutató
programok) . Hiszen szakemberek számára a bemutatottak
érdektelenek
- a laikus számára
pedig érthetetlenek
(mert szakmai ismereteket
feltételeznek).

Ezeknek a filmeknek
nincs kőzönségük. sehol sem használhatók fel. Vizuálisan unalmasak, a
narrátor
szövegei sokszor magyartalanok.
A szemle egyik legérdekesebb
szelete a kábeltelevíziós
stúdió k
által készített 9 rnűsorból
állt
össze. Dárday István szerint ezek
képviselték
a video egyik lehetőségének
kiaknázását:
a friss,
valóságközeli,
létező problémák
megragadását.
a társadalmi kérdések iránti érdeklődést. Ezek a
riport- és dokumentumfilmek
valódi 'funkciókat töltenek be a lakóhelyi nyilvánosság
formálásában és informálásában.
Rátapintanak a helyi problémákra,
és
készek a gyors reagálásra
(ezt
láthattuk A kecskeméti
lakástűz
és következményei
cimű dijazott
műben is). Díjat kapott még a'
kőbányaiak
Szenti círnű portréfilmje Szentandrássy
István cigány képzőművészről.
a Gazdagréti Közösségi
Televízió
címú
műsor és a nyíregyháziak
Kérdőív a laháshulcshoz
című prograrnja.
(Érdemes
felsorolni
a
szemlén részt vett többi kábeltelevíziót is: Tatabánya,
Debrecen és Miskolc 3 műsorral.) Meg
kell azonban jegyezni, hogy a
műsorok többségében a riporteri
munka
kívánnivalókat
hagyott
maga után.
Érdekes színfolt volt a nyolc
videoart program (az amatőrök
ilyen jellegű munkáit is ide számítva), melyek a video sajátos
formanyelvére
épülő vizuális kísérletek voltak. Ez volt az a terület, ahol valóban a videó új
lehetőségeiből
eredő vizuális ötleteket láthattunk.
Hármat is díjaztak
ebből az
anyagból:
a Kassák '85 címűt,
amely a Kassák Video Műhelyben készült munkák 60 perces
gyűjteménye,
Bonta Zoltán: Y ideoplus círnű filmjét, amely a
Balázs Béla Stúdióban készült, és
Pesty László: Hasadás círnű kisérletét, az ELTE Vizuális Műhelyből.
A zsűri egyértelműen
a video
speciális képi lehetőségeire
épülő alkotások készítését szándékozott rnűvek hangsúlyos elismerésével szorgalmazni.
(Az igazság-

hoz tartozik
azonban,
hogy a
belga vendégek által hozott videoart programok
- technikailag, és ezzel összefüggésben
gondolatilag-formailag
is - a magyar videoművészek
számára elérhetetlennek
tűnő távolságban
voltak.)
Sok, jól kiválasztott
riportalanyra épülő, érdekes riportfilmet láthattunk.
Főként a Szinház- és Filmművészeti
Főiskola
vizsgafilmjeit
emelhet jük
ki
ezekből. Közülük Kéri György:
Muslica círnű filmje díjat is kapott.
A cikkben említetteken
kívül
az alábbi programok részesültek
a kűlönféle társadalmi
szervezetek (nl. Magyar Televízió, KISZ
KB) által felajánlott díjakban :
A színek világa - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely;
Precíziós optikagyártás
- Parinónia Filmstúdió ;
Fogathajtó VB. - Pannónia és Interpress ;
Private investigation
- BBS;

Benkó Dixieland Band és amerikai barátai - Pannónia Filmstúdió.
3.
A szemle nagy hiányaként fogalmazta meg Mohos Sándor az oktatásban is felhasználható
műsorok elenyésző
számát, és azt,
hogy hiányoztak
az alkotók kőzül az általános és középiskolák
tanuló i. Ezek a fogyatékosságok
ráirányít ják a figyelmet az oktatási intézmények
munkájára,
a
video felhasználására
(ill. fel
nem használására)
az iskolai oktatásban;
a tanárképzés
e téren
tapasztalható
lemaradására.
Hiányoztak a színvonalas szórakoztató
programok
is, pl. az
ötletes videoclipek.
Sok lehetőség maradt
kihasználatlanul
a
videoart területén is.

4.
Miben fogalmazhatók
deoszerüség
ismérvei

meg a vi- vetődött

fel a kérdés a zsun számára a
közönség
sorai ból. Réz András
szerint a használati módból, annak sajátosságaiból
kell kiindulni. A videós nak nincsenek olyan
szorító nyersanyaggondjai
forgatáskor.
mint a filmeseknek, ezért
"felelőtlenül"
mindent
rögzít,
ami elébe kerül, hiszen a nyersanyag újra felhasználható.
így
azután a megszerkesztéskor
sokkal terjedelmesebb
anyagon kell
dolgoznia,
mint a filmesnek.
aki a felvétel során eleve szinte
a kész filmet forgatja le. A video könnyen, könnyedén
kezelhető.
nyersanyaga
olcsó, ezért
mindaz megörökíthető
vele, amit
eddig a drágasága miatt nem vehettünk filmre. Ezzel kibővül a
megőrizhető
audiovizuális
bázis.
Videogrammatikáról
beszélni
azonban még korai volna - hiszen csak az eszköz használata
során fog majd megszületni maga a nyelv, videotermékek
tömegében manifesztálódva.
Miltényi

Miklós

Hagyomány és újítás
Fennállásának
huszonötödik
évfordulóját ünnepelte október elején az ELTE Vizuális Műhelye.
"Két ülés ben" vetítették le az érdeklődőknek a műhely régebbi és
legújabb alkotásait.
Az első este a néző bepillantást nyerhetett
a Vizuális Műhely történetébe.
Láttunk filmeket a hatvanas
évek elejéről.
amikor megalakult a műhely őse,
az ELTE AFK, az egyik legelső
amatőrfilmes
klub és a fellendülő mozgalom
fontos bázisa.
Mertz Sándor (aki azóta meghalt) filmrészletén egy táncmulatság "szemüvegesei",
csontos,
szenvedélyes
arcok néztek ránk
a képernyőről.
Láttunk példát a
korai alkotások
jellegzetes
műfaj ára, a híradó ra is. A vetített
híradórészlet
fiatalos lendűletével a hatvanas évek frisseségét.

nyitottságát
sugározta,
s nagy
formai felkészültségről
tanúskodott, jelezvén, alkotói mindenképpen többet akartak adni az
egyetemi élet egyszerű krónikájánál. így Forman filmjeire emlékeztető apró rnorbiditások,
jó
vágástechnika,
pergő tempó jellemzik e műfajt .. A jól fényképezett közelikből építkező rnontázstechnika
- a műfaji kereteken túlmutatóan
- finom formai
összefüggések
feltárását tette lehetövé (kémcső közelije után hajókémény
a Duna-parton).
Az
animációs filmek egyik humorforrása a "miből mi lesz" képifilozófiai komikuma;
az ironikus montázstechnika
a híradómüfajon belül is hasonlóra
vállalkozott. így egy, a véradásról
készült tudósításban
a védőitalüvegsorok után vérrel teli fiola-

kat, majd kenyeret majszoló diákot vett fel a karnera. Több animációs filmet is vetitettek. ami
szintén jellegzetes
müfaja volt
ennek az időszaknak,
s úgy tűnik. ahiradókkal
egyűtt. hosszú
időre meqszabta
az ELTE-klub
filmjeinek jó tempójú, humorral
teli alaphangját.
Perényi Endre
szellemes animációja,
az Ot, az
alma rnaterból futószalaqon
kigördülő
(koporsószerű
csomagokba
dobozolt)
végzett
diákok csalódását
rögzíti, akiknek
clown-arcáról
hamar leolvad a
derű
mindenkire
rápöttyentett
piros foltja. Háy Agnes gyurmaanimációját
hasonló filozofikus
humor jellemzi, a gyurmafigura
új gyurmákat
tojik, akik életre
gördül nek a "sárból és agyagból".
Kaptunk
izelítőt
a hetvenes.
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években teret hódító kísérleti filmekból is. Tímár Péter Kérdés
és üzenet cirnű animációs munkája gondolatkísérlete
k sora az
erőszak térnaköréből.
Puska fej ű
embereket
látunk itt, gyurmagömböt széttaposó lábat. a gyurma a cipöre ragad, míg gyurmakéz madarat markol meg, s a
földből virágként gyárkémények
búj nak elő. Hasonlóan
az erőszak az egyik központi kérdésköre Szirtes András Madarak cirnű alkotásának.
Felleljük ítt az
ELTE klubjára
általánosan
jellemző formai erényeket. melyekből autonóm műalkotás
- igazi
élmény! - szűletett. Maga a kérdésföltevés
is általánosabb,
kevésbé explicit, igy bonyolultabb
kapcsolásokra
nyújt lehetőséget.
A madár nemcsak a sérthetö. törékeny élet finom "szimbóluma",
de mindenfajta
szabadságé
is.
így a villódzó képsorok a rnozgás-repülés-zuhanás;
a gravitációval dacolás vagy a törvényeinek való kényszerű engedelmeskedes változatait sorolják elénk.
A háztető legszélére
ereszkedő
madár kényes egyensúlyát,
ugráló ejtőernyősöket
a zuhanás és
repülés közti keskeny határon,
magasugrót,
a
Hold-felszínre
ereszkedő
űrhajó vírus-csápjait.
oszlopaljat,
ami a Szabadságszoborban
folytatódik.
Gombán
mászó hernyó hastáncát. tört tojásból
kifolyó
vércsík-pirosat.
amely szétárad,
mint az alkonyat. A nap felé tartott úszóhártya-kezeket. Lehulló sirály t. döglött madarat a földön, mely embrió-merevségében
őriz még valamit a repülés lendületéből.
A
film villogó képei, az intenzív
hanghatások,
a hangok-fények
felajzottsága
érdekes
módon a
video
stílusjegyeit
előlegezik.
Háy Agnes Színház cirnű munkájában a mozgó tárgyak - absztrakt túlzsúfoltságukban
- kevesebbet
mondók.
Hollós János
Egybeesések
című kísérleti filmje már a mai műhelymunkába
enged bepillantást.
Három egymás mellé vetített filmkocka történéseit
tanulmányozhat juk itt,
melynek képei fény- és sőtét-,
szeretet- vagy erőszaktelítettségük függvényében,
"az árapály
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váltakozásának
ritmusát
követve" erősítik vagy oltják ki egymást. Szép és érdekes képeket
láthatunk a gőzködök vagy holdudvar-gyűrűzte
torlódó
felhőjégtáblák közt úszó holdról vagy
a villódzó vetítő-suqárról
és az
általa létrehozott
apró filmkockákról.
Hollós János e rnunkája érdekes kísérlet a vetitett film
mint sajátos.
a fénysugár
által. a levegőben
terjedő közeg
anyagszerűségének
elemzésére
is.
1976-ban az ELTE AFK át szerveződőtt, és azóta mint az ELTE
Vizuális Műhelye műkődik.
Ez
változást hozott az alkotók programjában, a vizuális műfajok tágabb összefüggéseit kezdték vizsgál ni. Ma a műhely tagjai ennek
jegyében elsősorban
videótanulmányokat, szemiotikai kísérleteket folytatnak. Ebből készült válogatásukat,
legújabb
rnűveiket
mutatták be a második alkalommal.
Nagy László Gábor Én nem vagyok című videotanulmánya
kezdetén fehérre meszelt falon jelenik meg a film címe. A záróképben a fal alkonyati vörösben
izzik, kőzelije
akár egy megmászhatatlanul
meredek
szikla.
Az intenzív képek hordozta aszszociációk pontos th-idő vektorok közé röqzítettek. e két koordináta jó rövidfilmen belül mindig kitapintható
kell hogy legyen (ami körülbelül a minőség
kritériuma
is). Itt az egy nap. a
lencse befogta tér-idö horizont ja
(tágítható, hisz a lencse görbülő
földgolyóvá
válhat) a kerete a
videósan erőteljes képsoroknak.
Csillogó. piros-zöld
fények alakulnak át UFO-csészékből,
logikai rejtvényelemeiből
utcalámpává egy esti városképben.
Máshol a sötétben narancsszín négyszög jelenik meg, akár egy ablak fénye, amit kivülről. az éjszak ából les meg az otthon nélkül csavargó. Aranysárga fonográfot látunk embriószerű
csa varulatokkal
(a video a testeket is
szoborszerűvé.
ércessé.
rézessé
teszi i). Aranyos
ikon-derengésben vitustáncot
lejtő Krisztusszobor dől le, majd egy mosdótál villan fel (keresztelésre,
"láb-

mosásra"?).
És még egy nagyon
szép. tömör kép: síneken, fehér
hóban fekete esernyős gyerek toporog (ezt is a felvevő lencséjén
át látjuk). Erre a filmre is jellemző. ami a műhely legújabb
videotanulmányainak
legtöbbjére, hogy a kisérleti, elemző jelleg s az ebből adódó ismétIések lelassít ják a filmek ütem ét,
és csökkentik
azt az intenzitást,
amit az alkotók - a vidzo e naqy
előnyét kihasználva - megteremteni igyekeznek. Valószínűleg az
anyag
fokozottabb
szelekciója,
pergőbb
vágás kiküszöbölné
e'
vontatottságot.
De van ellenpélda is: Peternák Miklós szernvillanásra látható téma-kompozícói
tömény.
tömör videoélménnyel
szolgálnak.
A NAP lefelé siklik
a villanydrótok
kottasávján.
A
VIRAG kompozícióján
zöld sáskardok előtt időtől megzöldült
anqyalszobor.
majd az angyalhoz hasonlító
fénykép
pozitivnegativja s egy élő arc. (Eddig
Stier Sándor amatőrfilmes
szuper 8-as munkáin "ittuk ennyire
kiaknázni
a fotó lehatőséqeit.)
Az
Adalékok
a
tűkrözéselrnélcthez
címü
részletben
az
angyalszobrot
sziv-foglalatban
látjuk viszont. amint pingponqlabdával
(tojással?)
labdázik,
miközben
"Iégzőgyakorlat::>kat"
végző keze mintegy a keringő
vér áramlását
irányítja.
Pesty
László Hasadás cimű művében
- il. tükrözéselméleti
öS;'lefüggéseken túl - érdekes metafor ikus
kapcsolat
támad a lehulló
égő
tört üvegcser epei, a szoborként
elforgatott
fiúarc szemüvegének
törékenyséqe s a leégő gyufaszál
elgörbülő,
parázsló vékony, iga
között. A fiú ballonkabátjával
letakarja a videokészűlék
et. melyen ott ragadt a képmása,
és
mellékuporodik.
Szemiotikai
kísérlet Nagy László Gábor Az a
jó címü alkotása is; amely szintén játék a video kínálta önsokszorozasi
lshetőséqekk el.

v ideoplusz

- videomínusz

= ?

Nyíregyházán
október
végén
rendezték meg a II. országos videoszemlét
és tanácskozást
(az
elsőre 1983-ban került sor). A

kétnapos szemlén azonban sajnos a videoart-rnűvek és az amatőr videoprogramok
mindössze
két és fél órás veti tési idővel
szerepeltek. A természetesen igen
hasznos, termelést
és oktatást
elősegítő vagy a közösségi életet
serkentő kábeltelevizíós
adások
mellett, melyek a műsoridő nagy
részét kitöltötték.
ez bizony kevés. A videoart-programok
jelentős részét az ELTE Vizuális Műhelye szolgáltatta, a már említett
művekkel, s termésük mennyisége, de minősége alapján is egyértelműen az ország legjelentősebb videostúdiójának
bizonyultak. Másrészt az egyszerű résztvevő csupán a szemle kínálata
alapján ítélhet, s felmerül a gyanú, nem érvényesült-e valamiféle ösztönös szelekció a kevésbé
erőteljes (feltűnő) művek irányában, mikor a stúdiók vagy egyes
alkotók filmjei ket erre az országos fórumra kiválogatták.
így
Bonta Zoltán mostani munkáinál
(Doppler
effect,
Videoplus)
. is
láttunk már érdekesebb, átütő bb
alkotásokat a szerzőtől az Infermental anyagában.
A szemlén
szereplő
videoart-rnunkák
vagy
nyúlfark
rövidségűek
voltak,
vagyok
nélkül
terjengősek;
mindkét esetben nélkülözték azt
az erőt és intenzirást. amit a video alkotásain joggal kérhetnénk
számon! Kivételként
említhető
talán a Havazás
(Vági László,
Vági Balázs) szép képei vel : egy
havas tájban, ledőlt fák szővevényében baktató katona, a kútból
merített jéghideg víz, felvétel a
kútbelsőből
... de még itt sem
találtuk meg azt a koherenciát
és kornplexitást. amit egy "videoversv-nek (ez volt a rnű műfaji megjelölése) hordoznia kellene. Morzsányi szép felvételekre, csipet humorra akadtunk még

a Profil AFK munkájában {Morzsák). A Kassák Video Műhely
egyórás műsorral szerepelt; mely
egészében közvetített ugyan egyfajta, a Kőbányai Stúdióéhoz hasonló morbid világ látá st, de jóval gyengébb művek sorozatával. Műveik egy része blöff-ürességével (békaárnyak a falon, kopoltyúként tátogó nők), videoközhelyeivel (üveggömb, akvárium,egymásba
olvadó emberi
alakok), zavarosságával, őnparódiaszerű
ügyetlenségével
tüntetett. Egyedül egy punkhangverseny-részlet emelkedett ki e nívóból , a fájdalmát végül már a
földön hemperegve kiordító tizenéves újhulJámos zenész koravén, szenvedés nyúzta arca magáért beszélt.
Hasonló okokból tűnt ki a videocJipek közül A tizedik lyuk
cimű koncert beszámoló (Kamrás
Lajos, Boczí Tamás, Nagy Ferenc). Itt is a zenészek arca sűrítette magába a rnű intenzitását, melynek egyébként - ügyetlenségeken és ízléstelenségeken
túl - szomorú erejét az adta,
hogy valóban
rögzíteni
tudta
ezeknek az embereknek és kisérőiknek kietlen életét.
E sorok irója számára a legérdekesebb nek a hosszabb-rövidebb portréfilmek tetszettek. Érdekes módon, a video minden
bizarrságot, furcsán "magnetikusan" a képfelületére vonzó tulajdonságánál
fogva feltűnt egyegy "különös egyéniség"
is a
portréfilmek alanyaként. Grandpierre Attila a Kutya éji dalából ismerős imázsát nyújtotta, s
meglehetősen
gyors
tempóval
adta elő meghökkentő életfilozófiáját (ami annak idején Bódy
filmjének hangulatához is nagyban hozzájáruit) egy elemibb létezésforrnáról. mivel "jelenleg az

agy kapaeitásának csak jelentektelen része van kihasználva, s
életmódunk
lehetöségei
is kihasználatlanok"
(Fazekas Bence
riport ja). Hasonló "egyéniségként" láttunk még egy politikai
vita verseny t nyert teológushallgatót (A győztes' - Tót-Szőllős
András munkája). Egy operaénekest, aki frontszínházat szervezve járja az őserdőket. s az "Attilá"-éhoz hasonló pergőtúzzel és
Mynheer Peeperkern-os lendülettel hadarta el humort és megdöbbentő komikumot nélkülöző.
nézeteit (Varga harcos - Valimera Annamária, Szinház- és Film-·
művészeti
Főiskola).
Láttunk:
professzionista
alkotást
Szász
Endrétől (A nevem Szász Endre
- J and A video. riporter Vitray
Tamás). A legsikeresebb, élményt·
adó portré egy cigány származású festőművészről
és költőről.
Szentandrássy
Istvánról készült
(Szenti - Kőbányai Közösségi Televízió, Béres Vanda, Nagy Antal, Farkas Tibor), aki egyéniségének,
tehetségének
izzásával
megrendítő
műalkotássá
avatta
a valószínűleg
nem ilyen magasztos szándékkal készült portréfilmet. Nehéz, magányos útról.
közösségtalálásról,
betegségrőL
kűzdelmekről,
az ebből születő
alkotásról vall e "mélyinterjúban" a fiatal festő, akinek kultúrával. tehetséggel telített szavai
tanúskodnak
arról, mivé teheti'
magát az ember, az "egyéniség".
Bonta Zoltán Videoplus című
munkájában
Bódy Gábor arról
beszélt, meg kellene már teremteni a videózás nemzetközi nyelvét. Ami a hazai videornűvészetet illeti, nyelvének megteremtése és kimunkálása
egyéniséget
sugárzó, erőteljes alkotásokkal a
jövő, reméljük, a közeljövő tiszteletre méltó feladata maradt.
Béresi Csilla

Danton*
"A film elkészítésének
ötlete Párizsban született meg nem sokkal Stanislawa Przybyszewska
A
Danton-ügy
Cl mu
darabjának
varsói színházi bemutatója után.
Az előzetes tárgyalások csaknem
két évíg tartottak,
végül JeanClaude Carríere forgatókönyvíró
és Gérard Depardieu. a címszerep majdani alakítója vette kezébe a dolgot. Ezután lépatt kapcsolatba a Gaumont cég a Film
Polskival. Az eredeti elképzelés
szerint a felvételek neqyven százalékát Lengyelországban
készítettük
volna. Úgy volt, hogy
1980-ban kezdjük a forgatást, de
aztán 1981-re halasztottuk.
Ekkor viszont Depardieu már egy
másik filmben játszott, én pedig
aVasemberen
dolgoztam. Az új
évben akartuk
elkezdeni
a filmet, akkor azonban már szűkségállapot
volt Lengyelországban. A Gaumont cég úgy döntött, hogy Franciaországban
készül a film, és új szerződést kötöttek a Film Polskival.
Ha négy évvel ezelőtt készítettem volna el a filmet, nem lett
volna sok esélyem vele. Ma, a
szecialisták
hatalomra
kerülésével Franciaország
politikai viták
kereszttüzében
áll...
és a kőzönség nemcsak szórakozni
jár
a moziba. hanem azért is, hogy
elgondolkoztassák
...
Tudtommal Párizsban és környékén két
hét alatt közel kétszázezer
ember nézte meg a Dantont ... "
(Részlet Andrzej Wajda interjújából - Film, 1983. Il. 13., Varsó)
"A Danton kétszeresen
lengyel
szemszögből mutatja be a francia forradalmat.
Przybyszewska
a húszas években írta meg színdarabját, amelyet 1932-ben mutattak be először, és rögtön be is
tiltották mint ideológiailag
nem
kívánatos, mert túlságosan
Cbalos') radikális művet. Amikor a
hatvanas években ismét be akarták rnutatni. hasonló okokból törölték a műsorból. Wajda 1975-

* A magyarországi
<11kalmából közöljük
összeáIIítást.
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bemutató
az alábbi

ben vitte színre a darabot a varsói Teatr Powszechnyban.
Két
további színházi rendezés után
1982-ben Franciaországban
filmet forgatott belőle ...
Andrea
Grunert : Másodszor
filmesít meg színdarabot. Milyen
motívumok
késztették
erre azután, hogy mindkét darabot sz inre vitte már'?
Andrzej Wajda; Mindkét esetben más szándék vezényelt. Amikor 1972-ben filmre vittem Stanis law Wyspianski Mellyegzö cirnű darabját,
főként arról volt
szó, hogy nagyobb közönségnek
fejezhessern ki elragadtatáso ma t
e darabbal
kapcsolatban,
mely
szerintem
a legszebb lengyeIül
írt színmű ... Ami A Danton-iiqy
megfilmesítését
illeti,
egészen
más okom volt rá. Miután láttam Gérard Depardieu·t egy filmben, úgy döntöttern.
feltétlenül
találkoznom kell vele. Az egyet·
len lehetőség erre az volt, hogy
érdekes szerepet kínálok .fel neki ... Tehát ez a film tulajdonképpen neki készült ...
Crunerl : Hol tér el a filmváltozat a színdarab szövegétől?
Wajda; A lényeges változás,
mely a filmet színpadi rendezéseimtől megkülönbözteti,
a főszereplő
figurájában
történt.
Przybyszewska
mindig
másodrangúnak
próbálta
beállítani
Dantont, negatív figurát csinált
belőle, és kiemelte azokat a hibákat, malyeket a húszas évek
kommunista
beállitottságú
történészei tulajdonítottak
neki. tn
viszont
megpróbáltam
jobban
középpontba
állitani Dantont, és
revideálni
a színdarabban
megrajzolt
képét.
Természetesen
azért is, mert Depardieu játssza
ezt a szerepet.
Másrészt
tény,
hogy ma megint más megvilágításban látjuk Dantont. Tehát megint inkább a XIX. századi történészek
véleményéhez
közeledünk. Robespierre
figurája
viszont úgy maradt, ahogy a darabban volt...
Mivel négyszer
rendeztem már ezt a darabot, azt
hiszem, jól ismerem. ts szerintem a forgatókönyvben
eszközölt változások erősebben kieme-

Andrze] Wajda
lik azt, ami új Przybyszewska
megközelítésében.
Az az érde-.
kes, ahogy hősei meqhatározottságát elemzi. Gyakran úgy mutatják be a történelmi hőst, mint
aki irányítja a történelmet. De a
történelem is formálja ezeket az
embereket.
Behatárolt
térben
cselekszenek.
Kívül azokon
a
határokon,
melyeket ők maguk
szabnak meg azáltal, hogy történelmet teremtenek.
Crunert :
A történelem
az
elemzés eszköze az Ön számára,
vagy pedig a jelen és a múlt
kapcsolatát
akarta ábrázolni?
Wajda; Mi Lengyelországban
olyan valóságnak
tekintjük
történelmünket,
amely nagyon közel áll még hozzánk. Mint társadalom állandóan
határhelyzetekbe kerülünk. A múlt hibái ma
bosszulják meg magukat. A történelem számunkra
biztos nem
puszta tudomány. Inkább benyomul jelenünkbe,
szakadatlanul
átéljük,
és az átélt dolgokból
megpróbálunk
következtetéseket
levonni.
Minden
helyzetnek,
mellyel ma szembesül ünk, megvan az analógiája a múltban. Az
effajta történelemszemlélet
jellege nagyon speciális, nagyon lengyel. Minden
filmem ebből a
szemszögből
nézendő. Azok is.
amelyeket
Lengyelországon
kívül
készítettem ... "
(Részlet

Andrea Gtunert kritíkájából,
ill.
interjújából
- Pilmtaust,
1983.
április-május,
Frank/urt)
"Az a probléma, hogy nem lehet
egyszerűe n egyenlőségjelet
tenni az 1793 körül uralkodó terror
és a szükségállapot
bevezetése
közott a mai Lengyelországban.
Ha az analógia egyáltalán érvényes, akkor is csak. az .elnyomott nép' és a .zavaros következmények' homályos érzelmi szintjén ... (Szavamra, ez a film nem
lenne se jobb, se rosszabb, ha
az angol munkáspárt
vezetőségével kapcsolatban
nemrég kitört perpatvar allegóriájának
tekintenénk - leszámítva természetcscn a guillotine
árnyékát.)
Ami engem megdöbbent
benne, az a találékonyság
hiánya.
Mintha
Brecht,
Rossellini
és
Straub soha nem létezett volna,
Wajda olyan nyúlós és fellengzős, szónokias stílust alkalmaz,
amelyben
nincsenek
párbeszédek, csak beszédek. És a sz ínészek, kétségtelenül
Artaudra
és
Gance-ra gondolva, a szemüket
forgat ják, és olyan David ihlette
gesztikulációs
rendszert
követnek, amilyet, azt hittük, Rohrner
örökre kigúnyolt O már kinő ...
című filmjében ...
De talán azzal fejezhetném
ki
legjobban azt a csalódást, amelyet a film szerintem megrögzött
akadémizmusa
okozott
nekem,
hogy felteszek - és engedelmükkel meg is válaszolek - néhány
hipotetikus és talán triviális kérdést. Ha én lennék egy (joggal)
nemzetközi hírü rendező, aki filmet készül forgatni
a francia
forradalom koráról, mi lenne az
első, kapásból támadt ötletem 1.
a nyitó képsor jellegét és 2. általános vizuális
tonalitását
tekintve? Nem biztos, hogy meg
tudnám
magyarázni,
miért, de
szerintem a válasz az első kérdésre az lenne, hogy .egy postakocsi érkezik Párizsba az éj kőzepén', a másikra pedig olyasfajta szűrkés. vészjósló palakék,
ami különösen
jól hat az esőmosta macskaköveken.
De miután egy kicsit eljátszadoztam
ezekkel a gondolatokkal,
rernélern, elkezdeném
törni a fejem,

hogy valami picit személyesebbet és kevésbé elcsépeltet találjak. Wajda nem ezt tette.
A tisztesség
kedvéért
hozzá
kell tennem,
hogy a Danton
olyan .szépen' van megcsinálva,
ahogy bárki
elvárhatja;
hogy
két és negyedórás játékidejében
kevés az elnyújtott jelenet; hogy
a kőzőnséqet,
melynek körében
a filmet láttam, elejétől végig
lekötötte;
és hogy az előbb tévédtem." (Részlet Gilbert Adair
krítikájából
- Sight & Sound,
1983. ősz, London)
" ... a Danton
francia-lengyel
film, nemcsak
koprodukció.
A
francia forradalom
francia volt,
ennek az országnak
a történelméhez és hagyományrendszeréhez kötődik:
Danton és Robespierre alakja szimbolikus. Végezetül pedig ... a francia alkotók,
mindenekelőtt
Gérard Depardieu
részvétele
Szajna-parti
kőltőiséget visz a filmbe.
Határozottan
érezhető a lengyel .részvétel: is: Andrzej Wajda egyéni stílusa, Wojciech Pszoniak Robespierre-je
és a többi
lengyel színész alakítása. Ráadásul a francia forradalom a lengyel tudományban
és művészetben élő hagyomány ... Néhány
év leforgása alatt több lengyel
színházban is felújították A Danton-ügyet, és a szemünk láttára
született meg a francia forradalom sajátos
lengyel
értékelése
Danton és Robespierre alakjának
dramaturgiai
értelmezése
kapcsán. Wajda éppen ezt a legújabb kulturális és művészeti hagyományt vitte filmre ...
A Dantonban Wajda rnűvészetének új elemei jelentek
meg.
Mindenekelőtt
előtérbe került a
szöveg funkciója: fontos, ami elhangzik, sőt sok esetben ez a legfontosabb. A filmnek ez a párbeszédes jellege minden bizonynyal annak
a következménye,
hogy színpadi mű megfilmesitéséről van szó. Wajda ... szavakkal gondolkodik,
szavakból építi
fel a cselekményt és a figurákat,
észérvekre hivatkozik.
Az elemzés meggyőző rnódszere ez. A kuJcsjelcnet expresszivitása, a kifejező eszközök fortis-

simója helyett most a bizonyítás kerül előtérbe - az ügy, az
indoklás, a kifejtés. Wajda megfigyeli a világ lelki és történelmi dualizmusát.
végül pedig a
szokottnál erőteljesebben
általánosít. Ez a film értekezés a francia forradalomról.
de egyben értekezés más forradalmak ról is, a
történelmi kereteken túllépő történelmi reflexió ...
Andrzej Wajda filmje az államérdekről szól, a hatalomról, a
történelem
mechanizmusáról
...
A Dantont nézve az volt a benyomásom, hogy a film utalásai
például az iráni iszlám forradalom esetében is helytállóak, hogy
több példát ne keressek ...
Wajda filmjei gyakran váltottak ki vitákat, gondoljunk
csak
vissza olyan alkotásaira.
mint a
Csatorna, a Légió, a Lotna. Ezek
a viták, melyeket tiltakozások,
gyakran
gyanúsítások
vihara
kísért, eredményükben
igazolódtak be - erjesztő hatással voltak
a filmesek alkotó tevékenységére és gondolkodására.
Ezúttal
Andrzej Wajda Párizsba utazott,
és 1983-ban úgy felrázta az embereket, szellemileg és érzelmileg,
ahogy
ezt
Lengyelországban
szokta. Ilyen szempontból
jóval
megelőzzük a franciákat." (Részletek
Aleksander
Ledóchowski
hritikájábál
- Film, 1983. II. 27.,
Varsó)
"Azért legyünk
igazságosak,
a
Dantonnak nem csak hibái vannak. Van benne egy szép gondolat, az egyetlen, ami valóban kibontakozik,
hála Depardieu kitűnő alakításának.
Ha Danton
meg akarja menteni a maga és
barátai fejét, és valóban be akarja írni nevét a Történelembe,
csak egyetlen
eszköze,
utolsó'
fegyvere marad: a hangja, amivel kapcsolatot
tud teremteni a
Néppel, a Történelemmel,
tehát a
jövővel.
Az okos és mégis primitív néptribun
Danton annyira
naiv, hogy elhiszi, neki nincs
szüksége médiára, mégis szólni
tud támogatójához,
a parrzsi
néphez, aki szeréti. és ünnepli és aki különös rnódon csak a
hangjával
van jelen a nagyon
hosszú, teátrálisra
sikerült per-
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jelenetben. Vele szemben Robespierre manipulál. kalkulál. stratégiát követ. vezérkart
szervez
- modern, s hatalmat már a médiák utáni korszakban
gyakorló
figura. Ez a ragyogó ötlet menti
meg a két' fő alakot.
Wajda nem tudott választani a
némafilm (gyakran jut eszünkbe
Abel Gance) és a sz inház között.
Kompromisszumra
kényszerült,
és nem tudott elszabadulni belőle. A mínimumra szorította a látomást. és csak néha meri használní a némafilm retorikus eszközeit. Mindenen eluralkodik viszont a beszéd, az egész film
azon alapszik, hogy a figuráknak elő kell adniuk a szövege t
és azt a jelentést is, amit ma, a
Történelmen és a legendákon túl
hordozhat - már ha egyáltalán
valóban
kihámoz ható e szővegekbői valamilyen, tényleg a mának szóló üzenet. Végig ez a kettősség jellemzi a filmet: az "öncélú" képek áradatával
dolgozó, némafilmre emlékeztető látomásos film eszközei keverednek
a harsogóan hatásos színpadiassággal.
ami Wajda filmjeiben
mindíg is szerepelt, A Dantont
látva
sajnáljuk
igazán
azt a
gyors, szinte dokumentarísta
filmet, amí t csak úgy összecsapott;
az nem volt annyira elegáns, de
sokkal igazabb volt". [Cahiers du
Cinéma.
1983. január.
Serge
Toubia)
"Wajda természetesen
nem 1794
tavaszának Terrorjáról
akart filmet készíteni. hanem míndenféle terrorról.
Mindazon politikai
rendszerekről.
amelyek
fejeket
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vágnak le, vagy kimossák és elbutít ják a fejeket. A Történelmen
és a történelmi
alakokon túl. a
totalitárius
rendszerek
működését vizsgálja a Danton. Konstruktív vagy destruktiv perspektívaból?
Az eltávolítás érdekében csak
keveset szól 1794 politikai. gazdasági, társadalmi
és hadi helyzetéről. Csak egy jelenetben jelzi: sor áll a bolt előtt, ahol kevés és drága az ennivaló. "A háború miatt van" - mondja valaki. "A háború még nem magyaráz meg mindent" - ellenkezik vele másvalaki. És mindanynyian tegeződni kezdenek, amikor felbukkan
egy baljós kinézetű férfi. Nemcsak hogy nem
meghatározóak
a körülmények
a
film érvelésében.
de nem is fontosak, csak jelezni kell őket. Az
a fontos, hogya nép hallgat, pedig valaha éltette Dantont. Hallgat a nép, és közőnyösen
végignézi kivégzését.
Pedig Danton
azért hal meg, mert fel akarta
szabaditani a népet.
A tömeg hálátlansága?
Igen,
ez az egyetlen értelmezés, amit
a film sugall.
Danton és Robespierre alakjában nyilvánul meg a Terror működése. A Konventben fejtik ki
téziseiket. verbálisan
csatáznak,
szinte zárt ajtók mögött, néha a
nép is jelen van - néma statisztaként. Danton azonnali
békét
akar, fegyverszünetet,
a nép nevében nem engedi, hogy tovább
folyjon az emberek vére. Robespierre szerint folytatni
kell a
Terrort, s ez nem ízlés kérdése,
csak így diadalmaskodhat
a sza-

badság és az egyenlőség. Érezteti velünk a film, hogy Dantonnak és társainak azért kell halálba menniük, mert így kívánják
a rendszer erőviszonyai.
Robespierre megpróbál kibékülni Dantonnal. és Desmoulins-t is megpróbálja meggyőzni. és megmenteni. De a helyzet elemzésében
nem enged, hajthatatlan.
Tudja,
ha ő nem tartóztatja
le őket, ők
teszik meg nie ugyanezt. Hajthatatlan, de fáj neki. hogy meg
kell tennie, ezt mutatja a Dantenék kivégzés:'! közé vágott kép:
Robespierre
ágyban van, beteg,
a szerkezet. a rendszer kényszeríti a tettre." (Yvette Cataux - Cinéma. 1983. április)
"A francia
sajtóban
kirobbant
vitának két összetevője van. Kétszáz éve folyik a vita, méghozzá
nagyon heves, érzelmekkel
teli
vita Robespierre és Danton hívei.
vagyis a liberális hagyományok
és a forradalom jakobinus értelmezése között. Erre a vitára vetül rá Franciaonzág
mai nagyon
bonyolult
politikai
helyzete.
A
jobboldal igyekszik kijátszani a
baloldali kormányt,
mely maga
sem egységes minden részletkérdésben. Ebből ered, hO'3Y ez a
vita nem mentes a politikai öszszefüggésektől ...
A szélsőbal például azt hozta
fel a film ellen, hogy nern mutatja be a népet, amely a Nagy
Forradalom
támasza
volt. A
Danton valóban nem mutatja be
a népet. hiszen a forradalom
olyan fázisáról van itt szó, amikor sem a kormány nem fordult
segítségért a sans cutcttes-okhcz
az hébert-ista frakciókkal, majd a
dantonistákkal
szemben, és kűlönböző okokból ezek a frakciók
sem tudták vagy akarták mozgósítani a népet saját ügyük védelmére. Miv~1 a film a forradalomnak éppen egy ilyen epizódját
ábrázolja, nem lehetett
belőle
nagy forradalmi eposzt csinálni,
hiszen az nem Pudovkin filmje,
A Szentpétervár
végnapjai
és
nem is Eizenstdn
Októbere. Ha
klasszikus
epikus
alkotáshoz
akarjuk
hasonlítani
a Dantont, akkor Kraszik Július 6-a
. cimű filmjét említeném.
amely
két forradalmi
igazság összeüt-

I

közését mutatja be: a bolsevikok
igazsága erőteljesebb. érthetőbb.
de ebből nem következik. hogy
az eszerek
igazságában
nincs
bizonyos társadalmi vonzerő ... "
(Részlet
Jan Baszkiewicz
professzor, a Danton ,történész-konzultánsa nyilatkozatából
- Film,
1983. II. 13., Varsó)
"A Danton, amelyet széles körben reklámozott a francia Kulturális
Minisztérium,
meg hökkentette a francia baloldalt. Sőt,
Wajda Dantonja lett az év legellentmondásosabb
filmje Párizsban, noha Delluc-díjjal és a leqjobb rendezőnek
járó Césarral
(francia
Oscar-díj)
tüntették
ki ...
A Danton premierje
Párizsban januárban volt, Varsóban pedig márciusban. A lengyel Kino
június i száma szerint az egyik
legnagyobb
közönségsiker
lett
Varsó körzetében.
Az a heves
politikai reakció, amelyet a film
Franciaországban váltott ki, "öncélú" lehetett. A hatalmon lévő
szocialista többség nehéz gazdasági alternatívákkal.
feszült politikai helyzettel szembesül. és
közben népszerűsége a felmérések szerint csökken, szoros kapcsolatban
kell tehát állnia a
kommunista
párttal.
mely Robéspierre-ben az elődjét lát ja. A
baloldal
azzal vádolta
Wajda
filmjét, mely a Robespierre manipulálta politikai üldözés áldozatának
mutatja
be Georges
Dantont. hogy eltorzítja a francia forradalom
történetét. A11ítólag Francois Mitterrand láthatóan elégedetlenül és sietve távozott a film premierjéről ...
A politikusok általában a terror korszakának
szokásos értelmezésére hivatkoztak:
1. az .engedékeny' dantonisták
ellen indított tisztogatási
akció, amely
1793 novemberétől 1794. április
5-én végrehajtott
kivégzésükig
tartott, a március 24-én kivégzett .szélsőséqes'
héberfisták üldöztetését követte; 2. a szélsőségesekkel
szemben
alkalmazott
terror szükségszerű
(vagy legalábbis indokolt) volt, mert a forradalmi
kőztársasáqot
belülről
az ellenforradalmárok.
kívülről

a külföld! intervenció fenyegették ; 3. Danton pénzügyei gyanúsak voltak, és talán megvesz tegették a királypártiak.
Vagyis
Wajda Dantonja nem mondja el
az egész történetet. Danton és
Robespierre személyes rivalizálására összpontosítja
figyeimét
és nem is utal például Hébertnek, a sans cullottes vezetőjének
egy héttel korábbi kivégzés ére,
ami érdekes, hiszen Dantonnak
mint igazságügyminiszternek
része volt a terrorban.
A filmkritikusok
általában _
a Cahiers du Cinéma (1983. január) nyomán - valami 'lengyel
környezetrajzot'
fedeztek fel a
Dantonban.
Erre viszont Wajda
így válaszolt a Le Monde-nak
adott interjújában
(1983. január
6.): .Danton nem Lech Walesa és
Robespierre
nem
Jaruzelski.'
. - . Wajda több alkalommal elismerte, hogya
szükségállapot
bevezetése mélyen megrázta, és
hatott a Danton-ügy értelmezésére. Amit ismételten elutasított,
azok a leegyszerúsítő azonosírások, hiszen
ezek visszaélnek
azokkal az összetett politikai dilernmákkal. melyeket filmje - és
a lengyel helyzet - vet fel. különösen a baloldal számára ... A
francia
baloldal
reagálása
a
Dantonra mély. és ha mondhatom így, személyes aggodalomról árulkodik a baloldal kulturális szerepével, és ami még fontosabb, azzal kapcsolatban, hogy
a baloldal képtelen kitörni az
intézményes kényszerek köréből.
még ha hatalomra jut is ...
,Mindig feltettem magamnak
a kérdést. miért érdekelte a bolsevik forradalom vezetőit ez a
két személyiség (Danton és Robespierre). Bizonyos értelemben
a film erre a kérdésre válaszol.
1918 előtt Lenin főleg Dantont
idézte: nagyon hasonló módon
akarta megdönteni a cári rendszert.
mint ahogya
maguk
(francia) néptribünj e siettette a
monachia
összeomlását.
1918
után Lenin csak Robespierre-t
idézte és alaposan elemezte. Ebben az időszakban meg akarta
őrizni
a forradalmi
államot
Szovjet-Oroszországban,
meg
akarta tartani a hatalmat, és nem
engedte, hogy vákuum alakuljon

Wojciech

Pszoniak

ki a hatalom és tekintély terén'
- nyilatkozta Wajda a Le Monde már
idézett
interjújában
(1983. január 6.) ...
A Dantont az teszi ellentmondásos filmmé, hogy amennyire
ez történelmi filmeknél lehetséges, feltűnően
pontosan ábrázolja Danton és Robespierre történelmi figuráit. Wajda kritikusa n
válogat az eseményekből.
még
ki is talál történéseket, hogy az
ideológiai konfliktus emberi dimenzióját hangsúlyozza - hogy
feltárja a történelem belső oldalát. ,A jó történelmi filmnek' mondotta a Télérama című lapnak adott interjújában
(január
13-14.) - .fel kell fednie a kor
embereinek
lelkét. Hogy viselkedtek? Mi motiválta őket?'
Gérard Depardieu mint Danton a korábbi Dantonok személyes ambivalenciáját
visszhangozza: Georg Büchner magányos
individualistája,
aki egzisztencialista szorongástól szenved egy
érthetetlen
apokalipszis
kellős
kőzepén,
és Romain
Rolland
bonvivánja,
aki szembenáll
a
puritán álszentséggel és erőszakkaL
Danton
és Robespierre
elbeszélnek egymás feje mellett.
és ezt az értetlenséget csak hangsúlyozza, hogy Wajda színészei
ideológiai
válaszvonal
szerint
megosztva, más-más nyelven beszél tek: a dantonisták franciául.
Robespierre hívei lengyeiül. Mégis szerintem nagyon félrevezető
lenne a jelenkori keleti és nyugati társadalmak
politikai konfrontációját látni a filmben.
A Danton az ideológiai konfrontáció
zsigeri szintjén hat.
Mint a francia forradalom más
modern dramatizált
változatai,
nevezetesen
mint Peter Weiss
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Marat halála, Wajda filmje is
azokat a lélektani ellentmondásokat és személyes konfliktusokat vizsgálja,
amelyek rávetülnek a forradalmi vezetők állítólagos társadalmi
döntéseire.
~s
ugyanakkor
meg is kérdőjelezi
azon egyének
ideológiai
kényszerképzetét,
sőt forradalmi jogalapját, akik a forradalom nevében cselekszenek ...
Ezáltal a Danton politikailag
világit ja meg Wajda
korábbi
filmjeinek
konfliktusait : a távolságtartó intellektus és a hitelesen emberi tapasztalat
közti
összhang megbomlását,
mely lehetetlenné teszi a személyes integritást,
például
a Hamu és
gyém'Ílltban.
Robespierre
sem
gonosz és nem is Machiavelli,
hanem egy meghasonlott
ember.
Hogy lehetne másként
megmagyarázni azt a látszólag ellentmondásos történelmi személyiséget, aki először ellenezte a halálbüntetést,
aztán maga elnökölt a terror korszakában,
melynek ideje alatt több mint negyvenezren vesztették életüket? .Az
erény tehetetlen
terror
nélkül'
- állította a ,megvesztegethetetlen' Robespierre. Egy olyan embernek, aki képtelen volt bárkihez is közel kerülni, és aki láthatóan irigyelte azokat, akik képesek erre, egy olyan embernek,
akinek nem voltak igazi barátai,
.az emberiség
szent szeretetében' fogant terror, mint Wajda
láthatóan
sugallja,
az érzelmi
(sőt talán szexuális)
megkö nynyebbülés egy formája ...
Wajda lélektani portréja a forradalmi miliőről minden elszánt
realizmusa
ellenére olyan, mint
egy kísértő
rémkép. Szándékosan utal Jacques-Louis
David
festményeinek
klasszikus
naturalizmusára.
aki a francia forradalom fő vizuális propagandistája volt, és felnagyította
a Nagy
Terror
áldozatait. . .
Wajda
azonban vitába
száll annak
a
szocialista realizmusnak
az ideáljaival, melyet a Dantonban David képvisel, azzal a művészet-
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tel, amely felnagyítva dicsőíti a
forradalmi
tetteket és mítosszá
alakítja át a történelmet és ezáltal az emberi hazugságokat.
A
filmben a guillotine
felé tartó
Dantont rajzoló David soha nem
igazán elégedett
az eredménynyel ...
Wajda nem dokumentál,
hanem dramatizál
egy történelmi
problémát. A Danton a forradalmi folyamat intézményesüléséről
és valójában
arról szól, hogy
feláldozzák
a történelmet
az
ideológia
kedvéért.
Vezetőkről.
olyan emberekről szól, akik társadalmilag
és intellektuálisan
ideologizálják
meg tetteiket. de
valójában képtelenek arra, hogy
józanul
mérlegeljenek
és észszerűen cselekedjenek.
Eközben
a Danton lemond arról acinéma
vérité
stílusról,
amely az .új
Wajdára' volt jellemző, különösen a Márványemberben
és a
Vasemberben.
A politikai párbeszéd fontosságát
hangsúlyozandó, Wajda a színházhoz
folyamodik. A film stílusa, melyre
jelképes jelenetek
és ismétlődő
metaforák
rakódnak. a korábbi
Wajdára
emlékeztet. . . Ez a
szándékos visszatérés a szinházhoz a Dantonban szembenáll Agnieszka. a Márványember
fiatal

rendezője
(maga
is márványasszony l) kézikamerájával.
aki
fel akarja
tárni
a szocialista
munka már nem létező hősének
igaz, tiltott történetét.
Jellemző, hogya
stilízálás foka Wajdánál - és azt hiszem, ez
a kelet-európai
rendezőkről általában is elmondható - politikailag motivált és kritikus kapcsolatban áll az aktuális történelemmel. A húszas évek szovjet filmmüvészeire
emlékeztető
esztétikaellenes dokumentarizmus
a politikai liberalizálódás
korszaka iben bukkan fel újra, míg a drámai előtérbe helyezés és az allegorizálás az elnyomás korszakaira jellemző ...
A Dantont a kritikai történelmi érvelés teszi érzelmi látványossággá, mely érvelés és vita
soha nem talál teljes megoldást,
de mégis hat ránk az elszántsága, hogy leleplezze azokat az érzelmeket
és személyes
komplexusokat,
melyek
eltorzítják
történelmi
érzékünket
- nem
egyszerűe n akkor, hanem most
is." (Részletek Mieczyslaw Szpotet
fiImelemzéséből
Film
Quarterly, 1983/84 tél, Berkeley)
(Készítették:
Berkes
Pál, Urbán Mária)

Ildikó,

Pap
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A Redl ezredes külföldi kritikai visszhangj ából
A cannes-i

dijnyertes Redl ezredes a fesztivál után is folytatja
kíváncsiságot
ébresztő és elismerést szerzö útját a mozitermekben a világ különféle érdeklődésű és tájékozottságú
nézői körében, az európai és a tengerentúli
országokban. A kíváncsiság mindenekelőtt az Oscar-díjas rendező, Szabó István újabb. a világhírű Mephistót
követő filmjének szól, az egyhangú elismerés
pedig az ismét bizonyított
mesterségbeli tudásnak, a klasszikus
pontosságú rendezés nek. Ezt igazolják azok a kritikai megnyilatkozások, amelyek a film 1985
februári
magyarországi
(a szokásos évi filmszemlén
történt)
bemutatója óta, majd a cannes-i
szereplés t követően
a külföldi
filmlapokban
megjelentek.
Érdekes viszont felfigyelni a különbségekre és eltérő hangsúlyok ra,
reagálásokra,
amelyek a jobban
vagy kevésbé megérintett, a filmet vonzónak vagy távolinak érző filmkritikusok
írásaiban
felfedezhetők.
Hogya film értékelésében
milyen meghatározó, hogy az illető
néző vagy kritikus a világ mely
pontján él és hogyan vélekedik
a történelem inspirálta filmekről
általában, azt jól mutatja néhány
hűvös bemutatás és elemzés, de
még inkább - szinte jelképesen
- az olyan (remélhetőleg
elírásból származó) melléfogás (a kanadai
angol
nyelvü
Cinemában), mely szerint "a Redl ezredes nem követi a Mephisto barokk túlzásait, de nem éri el annak csillogását sem; ám még így
is érzékeny történelmi
rekonst. rukciója a második (!) világháború előtti osztrák-magyar
birodalornnak".
A bizonytalannak
tűnő kronológiai
tájékozottság
mellett hogy is lenne elvárható,
hogy a film bírálója bele tudja
magát élni egy sajátos középeurópai
történelmi
szituációba,
de főleg hogy jelentősnek, sokat
mondónak érezzen egy ilyen történelem formálta sorsot? !
Igaz, az angol Penelope Houston (Sight and Sound) némi ma-
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gyarázattal
szolgál a kritikusok
egy részének kívülállására.
"Ha
kissé közömbösek maradunk egy
olyan filmmel szemben, amely
pontosan tudja, hova akar eljutni, az azért van, mert mi már
korábban végigmentünk
ezen az
úton, Szabó pedig kissé túlméretezte azt a két és fél órát, mialatt előre eltervezett
céljához
eljut."
Egyébként a legtömörebben
a
párizsi Cinéma 85 rövid recenziója foglalja össze a "kívülállók" kifogásait. Intonációképpen
a
versenyfiIrnek
mezőnyének
"legkonvencionálisabb
darabjaként" aposztrofálja
a Redl ezre,
des t, amelyről "nem elég annyit
mondani,
hogy
akadémikus.
Minden alapos gonddal készült:
a megvilágítások
és a kosztümök éppúgy, mint a történelem
felidézése és Redl lélektani útjának bemutatása,
a karneramozgások és a vágások éppúgy, mint
a színészek játéka; úgyhogy két
dologban hamarosan biztosak leszünk:
hogy technikailag
hajszálpontos
művel lesz dolgunk,
és hogy vitatható történelmi vagy
lélektani tételeken kívül semmit
sem várhatunk
a filmtől. Am a
Redl ezredes mégsem rossz film,
csak egyszerűen nem kelt érdeklődést. Sima mű, nincs benne darabosság, de meglepetés sem, ennélfogva érzelem híján való _.. ,
kivéve az a jelenetet a fiatal homoszexuális
Redllel
a hóban,
amikor a rendező eljátszadozik
a képkivágásokkal;
csakhogy ez
kevés egy két és fél órás filmben."
Ezek az észrevételek jellemzik
különféle változatokban;
élesebb
vagy rneqértőbb megfogalmazásban a legtöbb kritikát, amelyek
talán egy dologban értenek maradéktalanul
egyet: Klaus-Maria
Brandauer alakításának
(és persze közvetve a rendező színészvezetésének) feltétlen elismerésében. "Ez a kitűnő színész valószínűleg megkapta volna a legjobb férfialakítás
díját, ha nem
nyerte volna el már ezt Szabó
előző filmjében, a Mephistóban

nyújtott
színészi teljesítményéért ... " - olvasható
a kanadai
francia nyelv ű Séquences-ban_
A kritikai
reagálások
között
kevés a hosszabb, elmélyültebb
megnyilatkozás.
A hazai
filmszernléről készült beszámolók, illetve a cannes-i jelentések
természetesen a tömör jellemzéseket részesítik előnyben, az olyanokat, mint például: "megragadó emberí sors az Osztrák-Magyar Monarchia
széthullásának
körképével"
{Eilmspieqel,
Berlin), vaqy "A gyors és biztos kézzel felvázolt történelmi
freskón
- a Visconti-féle koncepciójú forgatókönyv alapján - egy megalkuvó ember életútja bontakozik
ki, aki neveltetése folytán ideált
téveszt, csalódik önmagában
és
meghal" (La revue du cinéma).
Már csak ezért is felhívja magára a figyelmet a párizsi Positil átfogó és sokszernpontú elemzése, amely talán a legalaposabban foglalkozik a Red! ezredesseI.
Megállapításai
közül figyelmet
érdemel például, hogy míg a Mephisto "kockázat
nélküli" alkotás volt az elérhető siker szempontjából.
mivel a történelmi
háttér, a korszak kínálta képanyag (a náci uralom külső jegyei,
horogkeresztek,
zászlók
stb.) eleve védelmet nyújtott a
film számára az olyan lehetséges, ám reálisnak mondható kifogásokkal szemben, hogy ez az
"értelmiségi
história"
háttérbe
szorítja
a kor által produkált
élet-halál
problémákat.
A RedI
ezred es nek nincs ílyen "védettsége". "Úgy tűnik, Szabó itt kockáztatott ... " Természetesen
a
film tulajdonképpeni
témájával,
egy ember
identitástudatának
problematikájával,
amely
bármily korszerűtlen
téma,
nem
könnyen emészthető. íme a kockázat, amely egyesek szemében
ezoterikussá
teheti a filmet.
Mind a forgatókönyv,
mind a
címszereplő Brandauer alakítása
ezt a témát veszí célba: "a film
egész stílusát meghatározza
az a
feszesség, amelyet aszigorúan

szabatos forgatókönyv
és az intenziv színészi játék kölcsönhatása teremt meg". Redl állandóan önmaga
"image" -át keresi.
Nem tudja, kinek tekintse önmagát. Gyermekkora
óta elszakadt
saját társadalmi osztályától.
folyvást önmaga árulója. Megtörte
őt a katonai
drill manipuláló
zsarnoksága, ezért védekezésül a
merev, elutasító, tiszteletet
zsaroló magatartás
páncélzatát
ölti
magára, bár ennek álságos voltát
jól ismeri. Szenvedélyesen
törekszik arra, hogy valaki más legyen, és ezért egy önmaga által
eltervezett
egyéniség
börtönébe
zárja magát. Nem akar családot
maga körül, sem azt, amit maga
mögött hagyott, sem azt, amit ő
maga hozhatna létre. A csábítás,
hogy megalkossa keresett önmagát, úgy tűnik, nem ütközik akadályba. Am ez a maga csinálta
ember csak azon a mechanizmuson belül tud élni és mozoqni,
amely alakító életformáját
ráerőltette. Amikor a katonai kaszt
kizárja magából, nincs más választása, csak a halál.
A film tematikáját
körvonalazó gondolatmenet
értő és pontos,
csakúgy, mint a kritikus középeurópai történelmi
tájékozottsága, ami korántsem
természetes.
Mindez azt is meggyőzőbbé
teszi. amit a film stílusáról olvasunk nála: "Annak idején kimondatlanul felróttam
a Mephistónak a' rendezés bizonyos keresettségeit. A RedIben már nincs
semmi ilyesmi. Szabó célegyenest arra tart. amerre
menni
akar. A film száraz, mint égy
rendgyakorlat
a katonaiskola
udvarán. A hierarchikus
rituálé
(a tisztelgések,
bokacsattogások,
a katonai színhelyek és a csapattestek geometriai alakzata és ridegsége) éppúgy meghatározza
a
film formáját és tempóját, mint
az uniformisok
szürkesége, meg
a kaszárnyák
és hivatalok zárkózott légköre. Kevés nyíltsággal találkozunk,
legfeljebb
a
gyermeki arcokon, s ez is hamar
elfojtódik, vagy a behavazott erdőben, ahol Redl egyetlen egyszer leveti önfegyelmét (engedve
a kihívásnak, fáradtságból.
. vagy
hogy legalább
egyszer önmaga

Szabó István:

Redl ezredes, 1985, Eperjes Károly

legyen), kienged, és beleesik abba a csapdába, amelyet valószínűleg előre megérzett. A kűlvilág, a szabad és megelevenítő
légkör beteljesíti pusztulását."
Az ilyen lelkes sorok. amelyek
kétségtelenül
a film kiváltotta
érzelmi hatásról tanúskodnak,
és
megerősítenek
bennünket
saját
véleményünkben,
mindezeken felül egy elgondolkoztató
kérdést
is felvetnek. Azt ugyanis, hogy
az elismerő kritikákban
idézett
képsorok más kritikusokban
miért váltanak
ki negatív hatást,
idegenkedést,
kételyt a mű rnűvészi találatai iránt? A szándékoltan naiv kérdésre sokféle válasz adható. De talán az áll a
legközelebb az igazsághoz, amelyik a film nézőjének
előzetes
elvárását, képzeletének
merevségeit okolja mindezért. Azt a merevséget, amely pontosan
megszabja a kívánt művészi hatás
külső és belső feltételeit, holott
ilyenkor
valójában
a befogadó
érzékenységről
van szó. Mi mással lenne magyarázható
például
a párizsi Cahiers du Cinéma fanyalgó, ám egyébként gyakorlott
"műítészre" valló bírálata a Redl
ezredesről?
"Volt. tehát egy valós (és szép) téma: egy férfiú a
történelem kelepeéjében. aki önmaga áldozatává
válik. Csakhogy ezt a témát a film csupán
illusztrálja,
a befelé forduló és
önmagának
élő kor hangsúlyos
rekonstruálásában
pedig szabad
utat enged a már kissé poros
környezetábrázolásnak
: középeurópai kődők, katonai hadgya-

kortatok.
lovaglások
a hóban..
keringők,
garantáltan
korabeli
szobabelsők
és épületek, ahonnan egyetlen
csecsebecse
sem
hiányzik, csak maga az élet. Ez
a rekonstrukció
egyszerre súlyos
és erőtlen: nélkülözi a távlatosságot és a történelem megjelenítését, önmagáért való, öncélú ábrázolás, esztétizáló akadémizmust
sugall,
rövidre
zárja
témáját,
mivel zárt képbe merevíti azt.
mint valami múzeumi ismertető.
Mintha a történelem csak kűlső
máz lenne, és nem az, amit e
máz takar ... " Azt sajnos nem
tudjuk meg az írásból, hogy mi
idézhette volna föl valóban magát a történelmet és nem csupán
annak mázát ...
De ugyanezek a képsorok ihlettek a következő megállapításokra is: "Örök emberi sors ez,
melyet a rendező kényes sziqorúsággal
és biztos kezű művészettel ábrázol. A színészvezetés
művészete minden esetben kitűnő. Éppiqy a díszletek megválasztása. akár a bécsi csillogást,
akár az aszketikus egyszerűséget
idézik. Aztán a film remek megYilágítása
olyan
tónusokkal.
amelyek az elbeszélés fordulataihoz kapcsolódnak.
A gyermekkort
meleg fényekben
látjuk,
amelyek fokozatosan hideg kékbe váltanak át, hogy végül a halál félhomályos boronqásába
torkolljanak.
Egy olyan haláléba.
amely a filmművészet egyik legemlékezetesebb
jelenete marad."
(La revue du cinéma - Sallay
Gergely)
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Alapvetően

exhibicionista

Laurie
Andersonnal
folytatott
két
beszélgetés
legérdekesebb
részleteit válogattam
ki és szerkésztettem
egybe. A korábbit
Elizabeth
Chitty, torontói perforrnanceés videórnűvész
készítette 1981. január 12-én, azt
követően, h09Y Anderson a vancouveri Western Frontnál bemutatta United States cirnű műsorának második részét. Chitty abban az időben maga is a Western Frontnál
készitett
videoanyagokat.
Beszélgetésük
az
Impressions
nev ű kanadai
magazin 27., 1981 tavaszi számában
jelent meg. A második alkalommal
Anderson
beszélgetőpartnerei Glenn O'Brien és Robert
Becker voltak. Az interjúra
abból az alkalomból
került
sor,
hogyaHarper
and Row kiadónál 1984-ben megjelent
Laurie
Anderson United States 1,2,3,4
círnű könyve, miután
a teljes,
nyolc órányi United States-program bemutatójára
már 1983-ban
sor került a Brooklyn Academy
of Musicon. A beszélgetés az Interview 1984. decemberi számában jelent meg.
Laurie Anderson
perforrner-.
videó művész. író, rockénekes
és
zenész.
Chitty: Először az előítéletei nkről szeretnélek faggatni. Azt hiszem, a te munkásságod
látványos cáfolata annak az elképzelésnek. miszerint
egy művészi
alkotás nem lehet szellemében
új és intellektuálisan
igényes,
ugyanakkor
a
nagyközönség
számára szórakoztató.
Anderson:
Már a művészeti
iskolában megpróbáltam
kifejezni reményemet
az iránt, hogy
most
a művészetek
bizonyos
irányzatainak
igenis megvan a
lehetőség ük arra,
hogy
saját
kultúrát
teremtsenek.
Az Egyesült Allamokban
ugyanis egyáltalán nem ez a helyzet.
Csak
egy olyan nagyon speciális réteg részei. ami galériákból,
múzeumokból és az egyetemekből
áll. Ezek a helyek efféle eszmék
fő fórumai. Önmagában nincs ez
ellen semmi kifogásom, de azért
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vagyok

mégis furcsa, pláne történelmi
távlatokban,
hogya
művészeti
élet ennyire
féloldalas
legyen.
Az Egyesült Allamoknak például.
az alapjait jelenti az amerikai
népi kultúra, és a művészek elkezdtek erre figyelni. Azt mondják tehát, hogya
részeivé akarnak válni ennek a kultúrának,
akár úgy is, hogy hatnak
rá.
Alapvető változások vannak tehát ebből a szempontból.
és nagyon izgalmasak.
így találtam
rá például a rádióban rejlő lehetőségekre.
A rádió
sokkal
könnyebben
hagyja dolgozni a
müvészeket,
mint a televizió.
Volt néhány munkám a tévéhálózatokkal,
amelyek
teljes kudarcba fulladtak. Az NBC tervezett egy félórás különműsort
rólam, amelyet hajnali fél hatkor
akartak sugározni a mezőqazdasági hírek után. Ismered a szöveget. nem:
..blablablabla.
az
idő mindent rendbe rak, és akkor most lássuk kulturális
híreinket ... " Ott rabolták az időmet és ráadásul zűrzavaros helyzetekbe keveredtem
különböző
producerekkel.
akik
egymás
munkáját
szabotálták.
Szóval,
a
tévéhálózat
tényleg idegölő dolog: a producereknek
nincs irodájuk, csak briftasnijuk,
és minden második
héten
kirúgják
őket az állásukból.
Ez volt a
helyzet akkor is. Azután újból
megkörnyékeztek
ugyanezek
a
prodúcerek. hogy csináljunk egy
másik show-t. Ez volt az a pont,
amikor felismertern. hogy a rnűvészvilág rnennyire tiszta - elhatároztam,
hogy visszatérek!
Igénylem, hogy bizonyos rnértékig kézben tarthassam
a saját
munkámat,
és ehhez ragaszkodom. Szimpatikusabb,
mint az a
felállás, hogy én vagyok ..a művész", ők pedig "a producerek",
és ha véletlenül van valami elképzelésem
a kameramozgásokról vagy hasonlókról.
az már
nem tartozik rám. Ezt nem tudtam megszokni.
Hozzászoktam.
, hogy teljesen kézben tartsam a
saját munkámat
és én határozom meg, hogy mi történjen.

Laurie Anderson
Chitty . Jól ismerem
azoknak
a művészeknek
a helyzetét, akik
szintén
szeretnék
a szélesebb
nyilvánosság
előtt, tehát a rádió vagy a televízió csatornáin
bemutatni munkáikat,
és a tévévagy rádióállomások
azzal utasítják vissza őket. hogy a produkciók nem piacképesek.
Anderson:
Azt hiszem, alaposan végig kell gondolni, melyik
a legmegfelelőbb
csatorna. Sok
módja van azért annak, hogy az
ember
elfogadhatóvá
tegye a
munkáját anélkül. hogy meghajolna
az
üzleti
kivánalmak
előtt. Vannak más utak is: például
a kábelcsatornáknak
is
megvannak
az alternatívái.
Ezt
mindenkinek
magának kell megtalálnia, nem hiszem, hogy ez
alól kegyes feloldozást
lehetne
nyerni. Pontosan az a legizgalmasabb a jelenlegi
helyzetben,
hogy minden a művészek találékonyságán
múlik:
azaz azon,
hogy mit éreznek a saját munkájukhoz
a legmegfelelőbbnek.
Olyan csatornákat
kereshetnek,
amelyik nem heréli ki, nem higítja fel a műveiket, nem kényszerít rájuk semmiféle változtatást a kellemkedés
reményében.
Chitt Y: Miért alkalmazod
a
technikát a müvészetedben?
Anderson:
Az elektronikában·
azt szeretem, hogy gyors. Ez a
legfontosabb
tulajdonsága.
Nem'
keveredik
semmiféle
manipulatív dologgal. Olyan, mint az agy::

bármikor
átállítható
egyik dologról a másikra. Ezért szenvedélyem a XIX. és XX. századi tárgyak keverese. Ezért kombinálom a hegedűt - ami egy XIX.
századi, kézzel készített hangszer - az elektronikával : olyan
ez, mint a kéz és az agy kombinációja.
A másik oka, hogy ennyiféle
technika érdekel. abból a körülményből fakad, hogy sok ember
egyszerűen nem tudja, mi történik, amikor felkapcsolja a lámpát. Az emberek tanácstalanok
a technikai fogalmakkal
szemben. Azt hiszem, az amerikaiak
viszonya különösen furcsa ezekhez a dolgokhoz, és valamiféle
ronr-ntíkus
viszonyban élnek a
gépeikkel. Az autóik már szinte
kész robotok, mindenki azzal dicsekszik, hogy az ő robot jaik
milyen különleges dolgokra képesek, de nem tudják megjavítani, ha elromlik ...
A hangomat pedig azért változtatom el szűrőkkel, mert érdekel ez a személytelen hang,
ami olyan, mint a Newsweek
vagy a Time írásainak a hangvétele. Ezeknél a lapok nál ugyanis, ha valaki megír egy cikket,
akkor azt megszerkesztik,
azután átszerkesztik. majd újra átszerkesztik,
és amire a cikk
megjelenik,
már Time-os vagy
Newsweek-es
íze van, azaz személytelen. Szignálják ugyan valakinek a nevével, de mégis a
magazin
stílusában
van írva.
Szóval, azért használom ezeket a
szűrőket, hogy rámutassak ezekre a - főként amerikai - hangokra, hogy megmutassam
az
embereknek, hogy élő személyiségek vannak
mögöttük,
azaz
mégsem: egy személytelen szervezet van mögöttük. Azért szeretem
tehát ezt a technikát,
mert át lehet verni vele az embereket. másrészt viszont fel lehet hivni a figyelmüket arra a
módra, ahogy át lehet vele verni őket.
Becker : Úgy hallottam, hogy
hiányérzeteid vannak a nagyvárosi életformával
kapcsolatban?
Anderson: Már jóformán alig
halljuk a magas frekvenciákat
- egy magas frekvenciájú
ma-

dárhívogatást
például =, mert a
nagyvárosi
zajokat
folyamatosan hallgatjuk.
Becker : Hogyan sajátítottad
el a technikát?
Anderson:
Egy ponton úgy
éreztem,
hogy rááldozok
két
évet és megtanulom az elektronikát. De amikor már benne voltam, akkor
elrémültem.
Úgy
éreztem, hogy mire a véqére
érek, még azt is elfelejtem, hogy
miért akartam egyáltalán megtanulni. Tehát csak azt tanultam
meg, ami érdekelt, és olyan emberekkel dolgoztam, akik meg
tudták csinálni a többit. Nem
vagyok elektronikai
szakember.
Magam is megcsinálok egyszerű
dolgokat, de nem értek az öszszetettebb ügyekhez.
Becker : Nem érezted még soha, hogy legyőznek a lehetőségeid?
Anderson:
Ezt nyilván azért
kérdezed, mert a berendezések
azonnal elavulnak, és az emberek elveszitik a bizalmukat
a
saját felszerelésük
iránt. Nem
használják ki még annyira sem,
mint amennyire
lehetne,
mert
előbukka n valaki. aki azonnal
rákezd: "Ugyan, tűnj mát el a
sztereóddal,
az én gépem ennél
sokkal többet tud ... !U Pedig
egyszerűen nem lehet lépést tartani. Azt hiszem, az a legroszszabb magatartás,
főként fiatal
művészek
számára,
hogy
ha
nem engedhetik meg maguknak
egy értékes
gép beszerzését,
máris megfelelő kifogásnak érzik ahhoz, hogy ne csináljanak
semmit. "Oh, ha ilyen és ilyen
gépem lenne, akkor ezt és ezt
tudnám csinálni vele." Soha nem
jutnak oda, hogy meg is csinálják, mert nem tudják összeszedni a pénzt. Ehelyett ki kellene
menniük a Canal Streetre, és csinálni egy csomó jó fogást azokban az üzletekben, ahol a szemetet árulják. Ott tizenöt dollárért már össze lehet szedni
egész érdekes dolgokat.
Becker : Amikor
összehozol
egy anyago t, mi az első lépés?
A film egész én qondolkozol. amikor felmerül benned az első ötlet? A zene a legelső, a képi vil áq
vagy valamelyik vers?

Anderson:
Ez mindig
másképpen alakul. Semmiféle szabályt nem állítottam
fel arra,
hogy miként kell a dolgoknak
következniük
egymás után. Tudatosan ugrok fejest az anyagok elkészítésébe,
mert egyéb-·
ként túl egyszerűe n meg lehet
csinálni illusztratív dolgokat valamilyen
"tökéletes
dalhoz".
Mindenki. aki készitett már valaha
vidcoelipet.
tudja
jól,
mennyire nehéz megállni, hogy
ne a hanganyagot filmesítsék
meg, vagy ellenkezőleg, ne egy'
filmes elképzeléshez
ígazítsák.
azt. Mindkét esetben túlméretezett rnű jön létre. J::n egészen
más alapállásból kezdek a munkához. Amint kimerítettem
valamilyen ötletet, azonnal megpróbálok egészen más irányba
.haladni.
O'Brien, Altalában olyan dolgokkal indítasz te is, amelyek
már- már
közhely ként
hatnak.
Mindenki
úgy érezheti.
hogy
pontosan tudja, mi lesz a következő szó. A lényeg akkor jön:
- olyasmivel jössz elő, amire
egyáltalán nem számítanak.
Anderson . Tisztelem a kőzhelyeket.
Bevallom,
elbűvölőnek
találom őket - mert ígazak.
Becker : Az az előadásad jutott most eszembe, amikor korcsolyával állsz egy jégtéglán és
hegedül sz. Arra gondolok ilyenkor, hogya pénzzavar vajon sohasem zavarja össze a fejed?
Anderson: Ellenkezőleg, büszke vagyok ezekre a műsorokra.
és sok ilyet csináltam. Büszke
vagyok arra. ha ostobaságokat
csinálok. Ilyenkor azt szeretem a
legjobban, amikor gyerekek is
eljönnek az előadások ra, és egyszerűen
nem akarják elhinni.
hogy egy felnőtt is lehet ilyen
hülye. Jól érzem magam ilyenkor. Azért teszek így, mert alapvetően
exhibicionista
vagyok.
Szeretem,
ha rám
figyelnek.
Nem tartom magam afféle személyiségnek,
de valószínűleg,
mégis ilyen vagyok, mert már
évek óta hasonló performanceeket csinálok. Kell hogy legyen
bennem valami, ami szercti. ha
az emberek engem néznek. Mint
ahogy szeretek társasáqbarr len-
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nl. Sokkal jobban szeretek rnoziba járni, mint a tévét nézni.
1\z élő helyzeteket tudom igazából értékelni. Amikor a dolgok
egyre inkább "a levegőbe" kerülnek.
Sokat tanulok,
mert
folyton az emberek arcát nézem.
Másképp viselkedek
egy előadás közben, mint amikor videókazettát készítek. Az élő műsorban nincs jelen az elektronika
látszatvilága. Te vagy ott és más
emberek, és ha valami nem működik,
mint ahogy
általában
mindig
bekövetkezik
ilyesmi,
akkor emberi lényként kell viselkedni, és kezdeni valamit a
helyzettel.
Szeretem az efféle
próbatételeket
mert
azonnali

kontaktust
eredményeznek
az
emberekkel
és kockázattal járnak,
amit
szintén
szeretek.
Ugyanis tanulok belőlük. Ha valaki amolyan távoli rock 'n' roll
sztár
akar
lenni,
akkor
az
elektronika
látszatvilága
előnyt
jelenthet
neki
az egész
kissé ironikus lesz és mentes
minden problémátóL
De: nem
emberi. Igazság szerint ritkán
volt részem komolyabb technikai zűrben. de amikor igen, akkor az egész sokkal felkavaróbbá vált. Az a bizonyos fal ott
húzódik a közönség és a show
között - és én már nagyon sokféleképpen próbáltam
a kettő
közé hidat építeni. Az United

States-ben
például ezt a célt
szolgálta a feljáró vagy az ugródeszka, ami átívelt a közönség felett, vagy a legutóbbi előadásomon az, hogy lejöttem a
színpadróL Ezek persze semmitmondó és ostoba módjai annak,
hogy létrehozzam ezt a kontaktust. Fizikailag expresszív dolgok, de az igazi kapcsolat nem
ilyen. Ahhoz nem elég, hogy az
ember körbeszaladgálja a közönséget, hanem olyasmit kell mondania nekik, amit érdemes meghallgatniuk. Másképpen kifejezve: "mentális ugrást" kell végrehajtani.
(Összeállította
és fordította:
Antal István)

Fellini : Ginger és Fred
Fellini
készülő
filmjéről.
a
Ginger és Fredről éppoly sokat lehet olvasni és éppoly kevés
bizonyosat lehet megtudnL mint
elkészülte előtt minden Fellinifilmről. Annyi biztos, hogy nem
Ginger Rogers és Fred Astaire
története lesz: Ginger (Giulietta
Masina) és Fred (Marcello Mastroianni), a kiöregedett
varietétáncospár ismét fellépési lehetőséget kap valamelyik olasz magántelevízió
vasárnap
délutáni
vegyes szórakoztató rnűsorában.
Ez a tévé-show a középpontja a
filmnek,
amelyről
a rendező
hagyományosan
vonakodva
adott, nemegyszer egymásnak is
ellentmondó
nyilatkozatainál
s
a forgatásra bebocsáttatást nyert
riporterek
találgatásainál
talán
többet árulnak el Fellini alábbi
naplójegyzetei.

Bevágni egy képet valamelyik
világhíres filmből (tudom is én,
a "Nagyvárosi fények" utolsó jeleneteből. ahogy Chaplin a szája
elé emeli a kezét, és rámosolyog
a látását visszanyert virágáruslányra : vagy a "Patyomkin páncélos" -ból a lépcsősoron leguruló babakocsit.
vagy akár
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Az abnormálist, a szörnyűségest
az agyrémet.
az elmebaj t, a
rendhagyót a tévé úgy állítja be,
mint a legkézenfekvőbb, legnormálisabb, legfamiliárisabb,
legmegszokottabb
hétköznapiságot;
s megfordítva:
ami banális, jelentéktelen, jellegtelen, tömeges,
szürke átlag, azt nagy ünnepélyesen, harsonazengéssel,
reflektorfényben,
egy nagymise koreográfiájával
és tempójában
mutatja be.

"EI ne hagyj engem soha többé,
te adsz értelmet az életemnek;
légy mindig a közelemben. itt,
a vállamon, mint a szentlélek",
Aztán kezet akart nekem csókolni, szemlátomást
elérzékenyült.
Ma, pontosan 16 óra elteltével,
lelki gyámolítottam
idecsönget
telefonon a Cinecittaba, az irodám ba, közlendő velem, hogy ő
mégsem lehet öngyilkos.
"Viszont ha megcsinálom a filmedet, az kész öngyilkosság!"
Majd bejelenti,
hogy elutazik
szafaríra, hátrahagyva
a szentIeIket.
"Majd én megcsinálom a filmedet l". így L. producer. "Szükségem van egy reprezentatív
filmre." Aztán, amikor elolvassa
a vázlatos forgatókönyvet,
csalódottan és kicsit bánatosan hív
vissza. "De hát ez nem egy Fellini! Ez egy kis semmi! Én eg_y
nagy filmet akartam! Nyolcmillió dollárért, akár tízért is! Ez
egy lerágott csont, nem egy reprezentatív film!"

Tegnap M. producer, aki három
hónapnyi előkészületek után még
mindig nem szánta rá magát,
hogy megkössük a szerződést.
erőteljesen megrázta a kezemet.

A show közben a műsorvezető
reklámozhatna
egy összkomfortos óvóhelyet: bemutatná a modelljét. a résztvevők felöltenék
az elegáns azbeszt védőruhákat.

miért ne'? - Anitát a Trevi-kútban ... ). Egy ilyen képet felboncol, szétbont, szétzilál. megnyújt,
apró darabokra, porrá zúz egy
"Mirage"
elektronikus
komputer.
Tulajdonképpen
mit akarok
ezzel a hülye kis filmmel'? Miért
vágok bele mindig vaktában. a
lelkem
mélyén
azt kívánva,
hogy a filmből ne legyen semmi?
Fölösleges kérdések, szemforgató sirámok.

Brunello Rondi, aki most jött
meg Indiából. azt meséli, hogy
látott egy fakírt, aki pusztán a
tekintetével
megfosztja
szüzességüktől a felkínálkozó lányokat,
és szintén a puszta tekintetével
teherbe ejti őket. "Belevehetnéd
a filmbe",
mondja. "Van még
egy ötletem a filmbeli show-hoz:
egy indiai nő, aki - mint a
templomokban
valamennyi
testrészét külön mozgatva
egyszerre ki tud elégíteni nyolc férfit."
Talán S. T. a tv büfé jében elmesélhetné
újságíró
barátnőjenek, hogy végigcsinált
egy hormonkúrát,
amely megtízszerezte
a nőiességét.
Leforgatni
a tévéhíradóba
egy
egész apácazárda letartóztatását.
A videojátékok:
a gyerekek elmélyülten. megbűvölten
és elhülyülten nyomkodják
az örökkévalóságig ezeknek a sci-fi bábszínházaknak
a billentyűit,
ezer
kombinációt
próbálnak
ki. furcsa kérdéseket tesznek föl. valami megfertőző. meqbűvölő, marsbéli légkörben.
Fénypontok
villannak fel és hunynak ki. vonalak
kacskaringóznak.
golyók
ugrálnak.
ábrák rajzolódnak
ki,
golyók röpködnek
rnindenfelől.
bombák robbannak
szüntelenül.
Kobold-gyerekek.
szörnyusegesen tudós manók. apró varázslók lyuggat ják a kártyákat, hogy
kérdéseket
tegyenek fel a nagy
technológiai
szfínxnek.
Az operatörök
úgy markolják
a tévékamerákat.
mintha géppisztolyok volnának.
Egy híres. arisztokrata
családból
származó hímringyó
interjút ad
egy tévériporternek.
hihetetlen
szókimondással
taglalva a szerelrneit. minden partnerét. akivel

dolga volt: névvel. címmel, részletekkel, méretekkel.
Ma itt volt C. producer:
fiatal,
sovány, ideges. sötét bőrű, akár
egy indián.
Beszéd közben
a
szemüvege
szárát
szopogat ja.
minden szótagnál megcsillan az
üveg. "A film nagyon tetszik.
Egyetlen feltételt szabok. Képes
forgatókönyvet
kérek, beállításonként
megrajzol va.
Ha ez
megvan, kedves Fellini, kétszer
annyit ajánlok. mint bárki más."
Sokadik
találkozás
Dino
De
Laurentiisszel a Grand Hotelben.
Nyakba borulás. cuppanós
csókok. hogy szuperál a szerszám?,
azt beszélik. átmentél homokosba ! Mindez testvére. Luigi elégedett, jóváhagyó pillantásaitól
kisérve. Tizenöt éve. hogy évente
háromszor-négyszer
találkozom
Dinóval a Grand Hotelben.
találkozásunk
időpontját
három
héttel előbb tűzik ki a titkárnői.
akik aztán nap mint nap tájékoztatnak Dino barátom helyváltoztatásairól : Carolinából Japánba, Londonból
Bangkokba.
Los
Angelesből
Castellammaréba.
s
végül, pontban 15.4S-kor. a római Grand Hotelbe. Rendíthetetlen lelkesedéssel
s bizalommal
kínálta fel minden filmjét. amit
Amerikában
készített.
minden
egyes alkalommal
bizonygatva.
hogy nem mondhatok nemet. elvégre a film főhősét
mintha rólam mintázták
volna. Kiköpött
mása vagyok. így voltam sorjában - Dino szerínt - a Bounty
kapitánya. Flash Gordon. a boszszú vágyó Charles Bronson. Fehér Bölény és King Kong. Most
is őszinte bánattól rezgő hangon
mondta:
"Elolvastam
a sztorit.
Mondd, miért pocsékolod az időt
ilyen
marhaságokra?
Csináld
meg nekem a Mandrake-et!
Hát
nem érted, hogy te vagy Mandrake?"

Titokzatos
bombák
robbannak
központi
hivatalokban,
széttépett redőnyök, titokzatos.
ismeretlen erőszak. A merényletet az
y csoport vállalja magára. Megokolatlan.
semmihez
nem köthető. arcnélküli. öncélú erőszak.
A csókolózás
közbeni
kalóriaveszteség. Egy műszer tudományosan
mutatja
a kalóriaszint
csökkenését.
Láthatnánk
különbőző csóktipusokat.
külőnböző
mértékű
kalóriaveszteséggel.
szinte az eszméletvesztésig.
Az ehető bugyik.
Öszibarack-,
eper-.
sárgabarackízűek.
Reklám szkeccs. amely formás női
fenekekkel
reklámozza ezeket a
fehérneműket.
melyeket
aztán
elégedett képű ínyencek mohón
belakmároznak.
Döntenem kell. mi legyen a magántévé neve. Felírtam vagy két
tucatot:
Telernizar?
Teleéter?
Bolygóközi
Televíziós
Űrközpont?
Tegnap
este fölhívtam
Zanzottót, aki néha szórakozásból név- és címötleteket ad. "Telehilinx",
vágta
rá nyomban.
"Remek",
mondtam
én. csak
nem volt merszem megkérdezni,
mit jelent.
Ma aztán megtud tam. hogy
"hilinx"
görögül
rosszullétet.
rossz közérzetet.
belső háborgást jelent.
Az S-ös műteremben
megkezdődtek a díszletépítések.
én meg
úgy érzem, a film egyszerűen
nem létezik. nem született meg,
nem tudom, hol van.
Január huszadika. Ma van a születésnapom.
Grimalditól.
a film
producerétől
egy órát kapok. Ha
túllépem
a
költségtervezetet.
vissza kell adnom. A közelgő
tavasz a hatvanhatodik.
(Corriere della Sera, 1985. április 20., Milánó - Schéry András)'
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Méltóságos kisasszony (1936)
Básti Lajos és Szeleczky Zita a Balogh Béla rendezte filmben
február 17-én a Filmmúzeumban

ORSON WELLES - LEAR LOVAG BIKAVIADALA
"Hamisított. Hamisított filmrendezőként,
híres filmalakításaiban és talmi show-műsorok szereplőjeként (sőt, mint
vásárokon felIépő bűvész is - fiatal korában). Hamisított,
mert színész volt, s talán azért volt színész, hogy hamis életet
élhessen."
ORSON WELLES - AZ ÉJ NÉMA ISZONYA
"A filmművészet csodafelnőttje természetesen csodagyerek
is volt - de éppenséggel a színházé. Állítólag hároméves,
amikor feltűnően érett bábelőadásokat produkál, majd nemsokára egy ajándékba kapott marionett-készlettel már Shakespeare-t ad elő. A királydrámákat
kedveli különösen."
BÉLA MEGFELEDKEZIK AZ OLLÓRÓl
"Ma, amikor Balázs Béla filmesztétikai munkásságának jelentősége vitathatatlan, amikor kézbe vehetjük első két művének új, végre teljes és hiteles magyar kiadását, s újraolvasva
élvezhetjük, értékelhetjük finom megfigyeléseit, költőhöz
méltó érzékenységét - akkor meg fogja lepni a magyar 01vasót Eizensteinnek az őt erősen bíráló cikke."
BESZÉLGETÉS FRANCESCO ROSIVAL
"Soha nem gondoltam azt, hogy filmjeim bármit is megváltoztathatnak. Abban azonban mindig hittem, hogy hozzásegíthetnek a problémák mélyebb megismeréséhez. Mert hiszek
a filmművészetnek az emberekre gyakorolt hatásában."
LAURIE ANDERSON - EGY EXHIBICIONISTÁRÓL
"Egyik előadásomon korcsolyával állok egy jégtáblán és
hegedülök. Sok ilyet csináltam. Büszke vagyok arra, ha ostobaságokat csinálok. Jól érzem magam ilyenkor. Azért teszek így, mert alapvetően exhibicionista vagyok. Szeretem,
ha rám figyelnek."

