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FELELŐSSÉGÜNK, TEENDŐiNK
Egy stúdióvezető tünődései
Két esztendeje működik a korábban négy,
illetve három MAFILM-stúdióból szervezett, egész műsort betöltő játékfilmeket
forgató két vállalat, a Budapest és a Hunnia. Megalakulásuktól, 1972 januárjától
máig, 35 rendező irányításával ötvennél
több filmet készítettek.
Vannak ezek között jó és rossz filmek,
szigorúan mérve több a rossz, mint a jó.
Ezekről a társadalom (közönség és kri tikusok) kialakította a maga véleményét. Ez
a vélemény akkor is tiszteletben tartandó, ha a készítők saját filmjeiket másként
látják. Történelmi távlatból nézve egy
adott időegység alatt készült műalkotásoknak amúgy is csak öt, ritkábban tíz százaléka bizonyul maradandó becsű értéknek, legyenek azok festmények, versek,
szobrok, zeneművek, épületek vagy filmek. A tizenöt év során, amióta filmstúdiót vezetek, az elkészült gyenge filmek.
iránt is éppen akkora felelősséget éreztem,
mint a jók iránt. Ahhoz, hogy valamely
mezőnyben elsők, másodikok és harmadikok lehessenek, utolsóknak is kell lenniök.
Ez szükségszerű.
Az elsőnek csak akkor
van jelentősége, ha van ötödik és huszadik is. Nevetséges az a nézet, hogy "csak
elsőrendű filmet (regényt, zeneművet, festményt) szabad elkészíteni". Olyan filmet
valóban nem szabad elkészíteni, amiről a

rendező vagy bárki előre tudja, hogy rossz;
de hogy végül is nem mindegyik sikerül,
az éppoly természetes, mint az, hogy az
olimpiai játékokra sem csak az aranyezüst- és bronzérmeseket küldik ki. Hiszen nem is tudják, ki lesz majd az aranyérmes! A lényeg: az esélyeseket
keH indítani.
Ez a mi egyik nagy felelősségünk.
Egy hivatását szerető és a társadalom
iránt felelősséget érző filmvállalati vezetőnek nem az elkészült filmek méricskélése, rangsorolása, netáni igazságtalan minősítesek kiigazítása a feladata, nem az,
hogy kritikusokat és illetékeseket ostromolva minél több jeles osztályzatot, vagyis
minél több olyan filmet gyűjtsön, ami pillanatnyilag tetszik. Egy stúdióvezetőnek a
jelenben is a jövőt kell építenie.
Beszéljünk erről.

Az esélyesek indítása
Az elmúlt tíz év során az évente átlagban
18-20 egész műsort betöltő játékfilmet
készítő Magyarországon 63 rendező forgatott ilyen filmet. Közülük ma 57 működik.
Az 57 rendező közül a két vállalat, a Budapest és a Hunnia két és egy negyed év
során 35-öt foglalkoztatott, ennyien rendeztek filmet 1972 januárja óta. Ez szám5

szerűen JO arány: két év alatt a tíz év
során fokozatosan fellépett rendezői állománynak több mint a fele szóihoz, illetve
filmhez jutott. Mégsem szabad ebben a
statisztikai adatban megnyugodnunk.
Napjainkban a filmrendezőkkel kapcsolatban egészségtelen helyzet van kialakulóban. Az 57 számba jöhető rendező közül
mindössze tízen készítettek életük folyamán tíznél több filmet, de e tíznek is a
fele a f.elszabadulás előtt indult el pályáján. Vagyis a felszabaduLás után általunk nevelt és kiképzett rendezők közül
az elmúlt huszonöt év alatt (az első főiskolai rendező-évfolyam 1949-50-ben végzett) mindőssze ötnek jutott alkalma tíz
vagy annál több filmet rendezni. (Révész
György, Makk Károly, Palásthy György,
Jancsó Miklós, Hacsó Péter).
Egyetlen magyar filmszakember sincs,
aki húsz vagy annál több filmet rendezett
volna. Azt a szakmai gyakorlatot, mesterségbeli tudást, amit egy Wajda, egy Pasolini, egy Godard is megszerzett a maga
egyáltalán nem széles közönségsikemek
szánt húsz-harminc filmjével: nálunk igen
kevesen tudták csak elsajátítani. Elvileg
senki.
A magyar filmrendezők 70 százaléka ötnél kevesebb filmet rendezett életében,
holott legkésőbb tíz évvel ezelőtt (1964)
szerezték meg diplomájukat. Első filmjüket is általában tíz-tizenöt éve rendezték.
Az "elsőfilmes" rendezők átlag életkora
ma 43 év! Az elmúlt két esztendőben három ötven év körüli "fiatal" rendezőt
avattunk. Míg annak. idején egy Máriássy,
egy Ranódy - (majd később Gaál) - 30
évesen rendezte elsö filmj ét, s Makk 29 évesen, Révész György pedig 27 évesen; míg
a hatvanas évek első felében és korábban
2--4 év asszisztensi gyakorlat után jutottak első filmjükhöz a művészek; míg Szabó
István, Kósa Ferenc és Sándor Pál 26-28
éves korukban szélhattak először egész
műsort betöltő filmmel a világhoz, - addig a mai várományosok elmúltak harminc
évesek: Szörény Rezső 33 éves, Szalkai
Sándor és Maár Gyula 40.
Az utolsó olyan főiskolát végzett évfolyam, melynek végzett növendékei kollek-

,

tíven léptek fel, az 1964-es volt. (Fazekas
Lajos, Gyarmathy Lívia, Kárpáti György,
Sándor Pál és Simó Sándor.) Azóta 32
filmrendező végzett, közülük 17 került a
MAFILM állományába, filmet rendezett:
Böszörményi Géza, Maár Gyula, Szalkai
Sándor (1968-as évfolyam), Gazdag Gyula,
Szőrény Rezső (1969-es évfolyam) tehát
összesen öten.
Az évente gyártott filmek számához képest tehát a rendezők száma egyfelől túlzottan magas (57), másfelől viszont mégis
túlzottan alacsony. (Kevés a gyakorlott
rnűvész,
sok az egy-két-három
filmnél
megrekedt kezdő.)
Feladatunk az, hogya
tehetséges művészeket rninél rendszeresebb működéshez
segítsük, hogy tehát minél több filmet forgathassanak. Elvileg igya társadalom (nézők, kritikusok, szakmai közvélemény) által szívesen fogadott, jó filmek száma is
növekedhetne. Ugyanakkor viszont, anélkül, hogy az életkort fetisizálnánk - (sohasem hittem, hogya fiatal kor szükségszerűen tehetséget is jelent) -, ugyanazzal a lendülettel és céltudatossággal kell
fiatal rendezőket szóhoz juttatnunk, mint
amilyen céltudatossággal a hatvanas évek
elején segítettük - a minisztér'ium támogatását, sőt biztatását élvezve - az akkori fiatalokat ahhoz, hogya, féltékeny
idősebbek természetes ellenállását leküzdve, filmet rendezhessenek. Ily módon azok
a mai témák is nagyobb számban kerülnének a mozivászonra, amelyeket a nézők
joggal várnak el a magyar filrnművészektől. Amiképpen annak idején egy Gaál,
egy Szabó, egy Kósa másképp látta ugyanazt a társadalmi valóságot, mint egy a
maga műfajában kiváló Máriássy, vagy
Fábri, úgy egy kellő körültekintéssel támogatott ifjú rendezőnemzedék megszólalása is élénkítő hatásu lenne.
Az 1968 óta végzett rendezőket azért is
kell erélyesebben támogatnunk, mert nem
kollektív n léptek fel, tehát pályatársaikkal szemben elszigeteltebbek és kiszolgáltatottabbak, mint a korábbi évfolyamok.
Feltűnő és érdekes ugyanis, hogya mai
magyar filmművészet arculatát lényegében
négy rendezői évfolyam határozza meg:

1. A felszabadulás előtt gyakornokkén t
indult, az államosításkor rendezni kezdő
"nagy öregek": Várkonyi Zoltán, Fábri
Zoltán, Máriássy Félix, Ranódy László, Fejér Tamás, Szemes Mihály. Közülük csak
Várkonyi és Fábri dolgozik rendszeresen.
2. Az 1950-ben végzett "fényes szelek"nemzedék, sőt osztály, hiszen osztály társak voltak: Makk Károly, Jancsó Miklós,
Bacsó Péter, Kovács
András, Révész
György, Fehér Imre, Nádasy László, Timár István, Bariovich Tamás, Somló Tamás, Luttor Mara. Közülük ugyan csak
négyen indulhabtak az ötvenes években Makk, Révész, Fehér, Banovich -, és bemutatkozásuk
napjainkig
elhúzódott
(Luttor) -, de hatásuk még akkor is meghatározó an érvényesül, ha azóta művészi
törekvéseik szerint többféle "irányzatra"
J bomlottak.
Rendszeresen
Makk, Bacsó,
Kovács, Révész dolgozik, Jancsó 1971 óta
nem rendezett filmet. Hatása azonban igen
jelentős.
3. Az 1961-ben végzett "Máriássy-osztály" : Kardos Ferenc, Szabó István, Gyöngyössy Imre, Gábor Pál, Kézdi Kovács
Zsolt, Rózsa János, Huszárik Zoltán, Elek
Judit.
4. Az 1964-ben végzett "Herskó-osztály":
Sándor Pál, Gyarmathy Lívia, Fazekas
Lajos, Simó Sándor, Kárpáti György.
Összesen 30 rendező.
Rajtuk kivűl csak Palásthy György, Rényi Tamás, Zolnay Pál, Hintsch György
készített
filmet a vállalati rendszerben.
(Természetesen az elsőfilmes eket leszámítva.) Valamennyien az 50-ben és 61-ben
kibocsátott "nagy" évfolyamok között, az
ötvenes években elszórtan léptek fel.
Tanulságos tehát, hogy akik nem ilyen
nemzedéki -évfolyam társi
kollektí vákban
léptek fel, hanem egyedenként, azok tehetségüktől függetlenül küzdelmesebben
érvényesül tek.
Hogyan oldhatnánk fel azt a látszólagos
ellentétet, hogy az 57 rendező birtokában
a fiatalokat is támogassuk, filmrendezést
bízva rájuk, a rendezők számát ezzel még
tovább szaporítva, egyszersmind pedig a
többi rendezőt Is "ellássuk"?
Túl a filmek számának netáni emelésén,

talán egy eddiginél jóval szélesebb honorálási skála segíthetne: a jó rendezők kapjanak lényegesen többet, minta gyengék
vagy a közepesek. Ma legtöbben egy átlag keretei közé szorultak, s csak egy nívódíj biztosít anyagi és erkölcsi előnyöket. Szét kellene tehát húzni a mezőnyt,
csökkentve a 2-4 filmesek nagy számát.

Műfaji sokrétűség, irodalom
Mindehhez viszont műfaji-tematikai
gazdálkodás is szükséges. Közismert a magyar
filmszakma és a kritikusi gárda j ó részének fintorgó megvetése a vígjátékok iránt.
Nem nehéz kitalálni, mi van emögött: a
szakmai tudás, a mesterségbeli felkészültség hiánya. Jó .vígjátékot
nehezebb rendezni, mint jó tragédiát. Még a színműirodalomban is több a jó dráma, mint a
jó vígjáték. Amíg a magyar filmrendezők
elitgárdája nem hajlandó műfaji gőgjét
feladni, addig az általuk megvetett műfajokat - (tisztelet akivételnek)
- a náluk tehetségtelenebbek
fogják rendezni,
ezáltal egyre inkább kompromittálva a
jobb híján szórakoztatónak nevezett filmek ügyét. Hogy ebből a circulus vitiosusból kikerűljűnk: egyik legnehezebb, leghálátlan abb, mégis legfontosabb feladatomnak érzem.
Talán az is segítene a dolgon, ha a magyar filmrendezők szerosabban és termékenyebb kapcsolatra lépnének a magyar
írókkal. Nem kell bizonygatnom, menynyire szakszerűtlen demagógiának tartom
azt a még ma is kísértő
tev-felfogást,
mintha a film az irodalom függvénye lenne, s attól lenne egy film jó vagy rossz,
hogy mennyire van benne "irodalom".
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne
lenne célszerű és hasznos, ha a. magyar
filmművészet az egyetemes magyar kultúra
egészébe illeszkedve, az eddiginél
jobban használmá fel az irodalom segítségét, magyarán: az irok írnitudását. A filmrendezők ugyanis nem tudnak írni, s ez
a természetes tény - (mert miért tudjan:ak írni, elég, ha rendezni tudnak, egy Író
esetében is elég, ha írni tud, nem szégyen,
7

hogy nem tud filmet rendezni) - számos
jószándékú film ünk dialógusaiban, cselekményvezetésében szomorúan mutatkozik
meg. Egy Déry (Szereletti} ,egy Sántha
(Húsz óra) egy Cseres (Hideg napok) egy
Mándy (A locsolókocsi stb.) egy Hernádi
(lásd Jancsó) egy Dobozy (A tizedes meg
a többiek-től
a Szemtől szemb é-ig) jelenléte igazán nem ártott a magyar filmművészet ügyének. Egy lelkes irodalombarát
még azt is megkockáztatná, hogya magyar
film nagy korszaka sohasem létezett volna irodalmunk támogató jelenléte nélkül.
Most azonban az a helyzet, hogy a két
vállalat eddig elkészült, vagy készülő, ötvennél több filmje közül csupán hét készült kortárs magyar író eredeti forgatókönyvéből (Császár István, Csoóri Sándor
(két film), Kállai István (két film), Kertész Ákos, Simonffy András, és csak egy
esetben fordult elő, hogy kortárs magyar
író forgatókönyvet írt egy másik kortársá .•
nak művéből, (Marosi Gyula-Fenákel
Judit.) Ez sehogyan sincs jól, még akkor
sem, ha a statisztikát
kortárs
magyar
szerzők nyomtatásban megjelent irodalmi
műveinek megfilmesítéseí javítják. A következő szerzők megjelent rnűveiből készültek filmek, többnyire a rendező, ritkábban egy fi1mdramaturgiában
jártas
szakmabeli feldolgozásában:
Bereményi Géza, Bodor Ádám, Csurka
István, Déry Tibor, Fenákel Judit, Fóti
Andor, Galgóczi Erzsébet, Goda Gábor,
Grandpierre Emil, Hollós Ervin, Kertész
Ákos, Maár Gyula-Zimre
Péter közös kötete, Mándy Iván, Örkény István, Polgár
András.
Szép névsor, de mindössze húsz százaléka a film-össztermésnek. (Kiegészítésül:
a tárgyalt időszakban öt magyar klasszikus került filmre: Balázs Béla, Móra Ferenc, Szerb Antal, Szép Ernő, Tersánszky
J. Jenő. Ha a TV átgondolt és tervszerű
klasszikus-megfilmesítéseit mint "konkurrenciát" fígyelembe vesszük, akkor ez a
számarány kedvező.)
Mindenképpen feladatomnak érzem tehát, hogya magyar írókat és a magyar
filmrendezőket szorosabb alkotói kapcsolatokra ösztökéljem. Tizenöt évvel ezelőtt

ez könnyebben ment: még az "abszolút
filmes" Jancsó is természetesen
fogadta
társául Hernádit; Csurka, Cseres, Dobozy,
Hubay meg éppenséggel házi szerzőnek
számított. Nem anyagi kérdés ez - (bár
talán az is) -, hanem inkább valami furcsa szakmai gőg mindkét részről. (Vagy
kisebbrendűségi
érzés az írnitudókkal
szemben?)
Színészek
Ennél a bekezdésnél még az a szakmabeli
is legyinteni fog, és félreteszi ezt a kis
írást, akit eddig érdekelt. Színészek és
film? Reménytelen ügy. Valóbán olyan
nehéz színészt megkapni, hogy az mármár csőddel fenyeget. Színház, tévé, rádió, szinkron, hakni, nyáron a jogos üdülési igény - (pedig ekkor van a filmes főszezon) -, nevetségesen alacsony gázsik :
mindez együtt képtelen helyzetet teremt.
De nem erről szerétnék szólni, ez a
probléma ebben a formájában nem művészi kérdés, nem ide tartozik.
Hanem inkább arról, hogy még így, még
mindez.t tudva sincs jól, hogy mennyire
nem írunk filmet színészekre. Nem írunk
filmszerepeket. A rendezők nem rendeznek "színész-filmeket". Pedig legalább néhány filmről már a forgatókönyv írásakor
tudnia kellene a színésznek; mert a jó
filmszínész igenis társalkotó. Vagy az lehet. Legalább annyira, mint amennyire az
operatőr az. Nem sorolom fel név szerint
azt a legalább kéttucatnyi magyar színészt, akikre filmeket kellene írni, nehogy
valakit kifelejtve, bárkit megsértsek. Nem
azért kellene számukra filmet írni, hogy
ezáltal valamiféle
film-jutalomjátékhoz
jussanak, de még csak azért se, hogy az
utókor számára megörökíttessenek
(megoldja ezt a televízió) -, hanem azért,
hogy felkészült és elmélyültalakitásukkal segítsek kif.ejezésre juttatni a film társadalmi igazságát, eszmei mondandóját és
művészi értékeit. Amíg legjobb rendezőink hetvenkedve nyilatkozgat ják, hogy a
színész számukra egy típus, egy arc, egy
gesztus csupán; amíg a magyar filmek
fesztiválján táncdalénekesnő kapja a leg-

jobb magyar filmszínésznőnek járó díjat
- (minden tisztelet táncdaléneklő tehetségének) -, amíg egy színésznek n m lesz
módja filmezerepére úgy felkészülni, mint
amennyire színházi szerepére készül: amíg
a színész számára a filmszer p nem lesz
"szívügy" : addig a magyar filmművészet
minden egyéb eredménye ellenére szegényebb marad egy színf'olttal.
Azt hiszem, az is a mi stúdióvezetői kötelességünk, hogy itt valamit
tegyünk.
Ami másokra tartozik, oldják meg mások.
De nekünk is van feladatunk: talán meg
kellene hallgatnunk térnajavaslataikat, vágyaikat, igényeiket; talán el kellene dönteni már a forgatókönyv megrendelésekor.
ki kapná a szerepet ...

Akad még egyéb gond és más feladat is.
Tűnődni érdemes például
azon, hogy

miért ábrázolja oly kevés film a jót és a
szépet; miért van eltűnőben a szépség, az
öröm, a gyönyörködés fogalma az esztétika vagyis a széptan mai szótárából ?
De ha a mindennapok teendőinél meszszebb akarunk látni, ezeket érzem a legfontosabbaknak.
Tudom, hogy nekünk,
stúdióvezetőknek
nagy a felelősségünk.
Sem fölfelé, sem lefeLé nem 'háríthat juk
a gondokat. Magunknak kell megoldani a
problémákat.
Hálátlan és népszerűtlen
munka. Ha a rendezőnek sikere van: az
ő sikere. Joggal. Ha megbukott: .a mi bukásunk. Gyakran jut eszembe az első világháborús francia hadvezér -esete, akit a
marne-i csata után megkérdeztek: véleménye szerint melyik tábornok nyerte meg
a csatát? A marsall így felelt:
- Nem tudom. De az bizonyos, hogy
ha nem mi győzünk: én veszítettem volna el.
Nemeskürty

István

MŰHELY

A HANGVÁLTÁS

IGÉNYE

Beszélgetés a Régi idők focija

ÉS ÖRÖME
alkotóival

A Régi idők, focijá-nak odaítélt Filmkritikusok Díja az elismerő kritikáknak mintegy az összefoglalását jelentette. Sándor
Pál tehetséges és vonzó an fiatalos első
filmje, a Bohóc a falon (1967) kedvező fogadtatása után egy rosszabbul fogadott
második film következett
(Szeressétek
Odor Emíliát; 1969),amely
a taorminai
fesztiválon elnyerte ugyan a rendezés díját, a hazai kritika és közönség azonban
hűvösen fogadta. Harmadik játékfilmje, a
Sárika, drágám (1970) kritikai visszhangjában - a fenntartások mellett - ismét
az elismerés dominált; most pedig, a Régi
idők focija kapcsán egybehangzóan dicsérő hangú elemzések méltatták a fiatal művész lírai érzékenységét, atmoszférateremtő erejét, stílusérzékét. Beszélgetésünk is
- melyben Sándor Pálon kívül r' szt vett
a forgatókönyvíró Tóth Zsuzsa és Ragályi
Elemér operatőr - a rendezői pálya egészét, a művészi fejlődés máig tartó folyamatát igyekezett átfogni.
- Kezdjük a legvégén. A méltató bírálatok, hagy tak-e valamilyen
hiányérzetet?
Van-e
olyan fontos
gondolat
filmben,
amely visszhangtalan
maradt a kritikákban?
Sándor Pál:
Igen. Amit például az a képsor jelent
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srámomra,
amikor
Minarik
elképzeli,
hogy magyar válogatott volt: a Himnuszszal, Garassal. abban az ócska barna nagykabátban, melléna
címerrel - s azzal,
hogy a végén elr,epül... Ettől eltekintve
meglepőenértő
módon elemezték a kritikák a filmet; legérdekesebb volt számomra néhány vidéki lap magvas, okos bírálata.
- Vajon mi az az alapgondolat,
lamennyi filmjében közös?

ami va-

Sándor Pál:
- Azt hiszem, hogy ezek a filmek lényegében mind ugyanazokat a gondolati köröket járják be, legfeljebb mivel az idő
múlik,
talán
valamelyest
mélyülnek.
Mindegyik filmünk az emberi kapcsolatokról,az
együvétartozás, illetve a valamihez tartozás
vágyáról szól. Talán a
Foci-ban fogalmazódik meg mindez a legmarkánsabban
és legfájdalmasabban;
a
kapcsolatban,az
együvétartozásban
való
hit mozgatja itt isa fő figurát, s számomra
ez a legfontosabb.
Ragályi Elemér:
- A napokban olvastam Bergman egyik
nyilatkozatát, amelyben azt mondt.a: "az
ember ugyanazt a film t csinálja egész
életében, csak közben egyre "öregszik" ...

t

- Hogyan látja ma - két év után filmjét, a Bohóc a falon-t?

első

Sándor Pál:
- Néhány hónapja láttam újra a filmet
a Bányász moziban, egy nagyon jó hangulatú vetítés en - az egykori szereplők
társaságában. Azt hiszem, őszintén és becsületesen tükröz egy közérzetet és társadalmunk egyik adott pillanatát, mindenekelőtt pedig azt az elemi örömet, hogy
de jó filmet csinálni... Ezzel együtt ma
már kissé erőtlennek érzem, sok benne a
fölösleges díszítmény, az olyan "gipszstukkó", ami most már nekem is unalmas.
De árad belőle valami határtalan
életöröm, ami természetes következménye annak, hogy 2q éves voltam, amikor csináltam. .. De minden hibájával együtt is jó
indulás volt, azt hiszem.
- ,,Pontosan tük:rözött egy adott társadalmi pillanatot" - ebből arm gondolhattunk, hogy itt egy markánsan mai, aktuális problémákkal
szembenéző
filmes
pálya indulásáTól van szó.

az 6dor Emília kormegidézése - a szecesszióban való megfürdés -, majd a Sárika, drágám
dokumentatívabb
ihletése
nem pályafordulatokra utal; a hangváltásnak más az oka és mást fejez ki: a változatosság örömét a film'készítésben, s a
feladat izgalmát, hogy mindig újabb közegben, újabb stílusban próbáljuk megtalálni ugyanazokat a gondolatokat. Fogalmam sincs, milyen lesz a következő filmünk, de abban biztos vagyok, hogy egészen másféle, mint 'a Foci. Előfordulhat
például, hogy Ragályi kijelenti: szeretne
egyszer hóban forgatni egy filmet, s esetleg épp ez fog elindítani valamilyen irányban.
- Térjünk vissza kissé az Ödor Emiiiá-rti,
amely eddig a legkedvezőtlenebbül
fogadott filmje volt ...
Sándor Pál:
- Zavarban vagyok ezzel a filmmel;
ahányszor megnézem, mindíg másképp hat
rám : egyszer utálorn, máskor nagyon szeretern. Azt hiszem, a film fő hibája, hogy
elragadott bennünket a környezet szépsége, s kicsit elfeledkeztünk az alapgondolatról - ami fontos és szerintem korszerű.

Sándor Pál:
- Szerintem mindegyik film, amit csináltunk, mai. Teljesen mindegy, hogy melyik
mikor játszódik - haa benne rejlő érzel- - Talán az érzelmek túltengése vitte a
mek korszerűek, s a benne foglalt gon- filmet helyenként
érzelgősségbe ...
dolat a máról szól. A téma-változtatásokSándor Pál:
ban mindössze a "játszani is engedd"
Igen, édeskésebb lett az egész, mint
igazsága érvényesül. Nemcsak a gondolat
kellene.
Tulajdonképpen most, a Régi idők
kifejezése izgat, hanem az is, hogya megfocija
után
kellene újra megcsinálni; mert
valósítás stiláris szempontból is élvezetet
néhány
év
elteltével jobban hat gondolanyújtson. Mi voltaképpen csak úgy tudtilag,
mint
annak
idején. Valószínűleg rájuk megközelíteni a gondolatot, ha a megéreztünk
valamire,
ami fontos és korszerű
fogalmazás egyben stiláris élvezetet is j etalán
ezt
honoráltaa
taorminai díj is
lent. Azt remél em, hogy
e filmek
-,
csak
nem
tudtuk
elég
jól megvalósítalíraisága és érzékenysége
a groteszk
ni.
Ha
ma
forgathatnám
az
Odor Emiiiát,
iránt - amely valamennyi
filmünkön
sokkal
kevesebb
díszítéssel,
kegyetlenebfelismerh tő - talán eléggé jellemző akbül, kevésbé szépelgően, következetesebkor is, ha a forma, a téma,a közeg más
és más. Bámulattal tölt el Bergman vagy ben csinálnám meg. Ma már nem ugrana
Jancsó művészete, akik mindig ugyanab- le Odor Emília a toronyból, 'hanem kínzó
ban a formában tudják kifejezni magu- élményét magával hurcolná egész életékat. De azt hiszem, lehet töretlen követ- ben - ami sokkal keményebb feladat.
kezetességgel beszélni dolgokról - a leg- - A Sárika, drágám méltatói közül néhákülönfélébb formákban is. A Bohóc a fa- nyan úgy üdvőzölték a filmet, hogy "Sánlon új-hullámos fogantatású világa, vagy dor Pál meg találta az igazi hangját" eb11

ben a dokumentatív ihletésii, karakieresen mai történetben ...
Sándor Pál:
- A Sérika, drágám bizonyos részleteit ma
is nagyon szeretem; egyes részleteket a
legjobban valamennyi filmem közül. De
egészében a film általánosabb, felszínesebb, mint az az igazság, .amit megcélzott.
Mindkét figura: a veterán kommunista is,
a fiatal filmrendező is össz tettebb annál,
ahogyan a filmben m gjelenik. Nem jutottunk el a két ember legmélyére. Fr eskószerűbb a film, mint kellene; az alakokat nem sikerült eléggé pontosan körüljárnunk. Ezt most tudom csak igazán, hogy
négy év múltán befejeztem azt a két dokumentumfilmet,amit
a Sári/w, drágám
kapcsán forgattam. Az történt ugyanis,
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hogy amikor Tóth Zsuzsával írtuk a forgatókönyvet, s eljutottunk addig a pontig,
hogy Sárikának meg kell szólalnia - elakadtunk. Egyszerűen képtelenek voltunk
hiteles mondato!k.atadni ennek az asszonynak a szájába. Akkor Ragályival elmentünk egy veterán-otthonba és rengeteg
anyagotelforgattunk;
beszélgettünk ezekkel az öreg kommunistákkal. A dokum entumfilmet akkor meg se próbáltuk összevágni, de attól, hogy napokon át hallottuk őket beszélni, egyszeriben megtaláltuk
Sárika figuráját. A dokum ntumanyagból
csak. most vágtam össze két kisfilmet, s
éppen ennek kapcsán teljesen biztosan tudom, milyen sok minden "maradt benne"
Sárika alakjában: Olyasmik, amiket megpróbáltunk jelezni, de nem sikerült elég
mélyen kibontani.

- A filmet - mint már szó esett róla annak megállapításával
fogadták, hogy alkotói megtalálták
a saját hangjukat. Mi
ösztönzött ezután mégis - a hangváltásra?
Sándor Pál:
- Azt hiszem, az ilyen megállapításokra
alig szabad
odafigyelni.
Különben
sincs
szándékunkban
különféle
prekoncepciók
szerinti "elvárásokat"
teljesíteni.
Most, a
Régi idők focija után is elhangzanak
jótanácsok, hogy csak menjek ezen az úton
tovább, próbáljak
csinálni valami
újabb
"stílusbravúrt"
, forgassaik például valami
jó musicalt ... Ha az "elvárásokra"
hallgatunk, sose fogtunk volna bele a Fociba. Csak azt ·tudjuk csinálni, ami az adott
pillanatban
örömet okoz.
Ragályi Elemér:
- Ez volt a döntő a Foci forgatásánál
is:
a filmcsinálás
öröme. Számunkra
így volt
természetes,
ahogy csináltuk;
az előadásmód így adekvát
a gondolattal.
Másrészt kicsit eluntuk azt a vakbélgyulladáskomolyságú
előadásmódot,
ami a magyar
film k többségét
jellemzi. Ezekben minden jelenet azonos módon építkezik:
van
" előkészítés",
"tárgyalás",
"befejezés".
Az
ily módon felépített
jelenetek
egymásutánja hozza létre azt a hagyományos
dramaturgiát, amitől kicsjt unalmasak a filmjeink. Ettől a dramaturgiától
a saját
rossz beidegződéseinktől
is akartunk
szabadulni,
amikor a Régi idők focijá-hoz
kezdtünk.
Tó th Zsuzsa:
- Meg azon is e1ábrándoztunk:
de jó lenne, ha egyszer őszintén, szívből nevetnének a moziban ...
Sándor Pál:
Igen, az egyik alapv tő rögeszménk:
hatni akarunk a közönségre. A számunkra
fontos gondolatokat
olyan formában
próbáljuk megfogalmazni,
hogy azok eljussanak a nézőhöz. S a humor, a groteszk, a
líra ehhez alkalmas eszköznek látszott. De
mindez számunkra nem hideg számítgatás,
hanem elemi élvezet; hogy ott sírjanak és

ott nevessenek

a moziban,

ahol

mi sze-

r tnénk.
- A hangváltásban nyiLván nagy szerepe
volt annak is, hogy - a Tóth Zsuzsával
írott három eredeti forgatókönyv
után ezúttal közismert és fémjelzett
irodalmi
aLapanyag, Mándy Iván noveluiia volt a kiindulópont. Az első három film ismeretében, amikor en'ől hallottam, ez, őszintén
szólva, meglepett.
Sándor Pál:
- Ezt nemigen értem, ugyanis számomra
egészen természetes.
De szó sincs Mándyadaptációról.
A filmezés abszolút kollektiv
munka; s mi Mándy tól éppen annyit kaptunk, amennyire
szükségünk
volt. Se többet, se kevesebbet.
Ahhoz, hogya
Régi
idők focija elkészülhessen,
éppoly fontos
volt Mándy, mint Tóth Zsuzsa, mint Ragályi, mint Garas Dezső. A film csapatmunka. Csak mosolyogni
lehet az olyan
kritikai
latolgatáson,
hogya
filmen belül "mi illik Mándyhoz
és mi nem?" az ilyesmi elavult irodalomcentrikus
szemléletből fakad. Ha a filmet nagykorú, önálló műfajnak tekintjük, akkor az irodalmi
alapanyag
- ideális esetben - kiindulópont, s nem több. Még nem is olyan régen hosszadalmas
viták folytak a "szerzői film" fogalmáról, elvont prekoncepciók
jegyében.
A Régi idők focijá-t én t.eljes
mért 'kben szerzői filmnek tartom - legalább annyira, mint az előző hármat, mert
minden alkotó társ ból annyi
van benne,
amennyire
nekem,a
rendezőnek
szükségem volt. Nyugt.alanítónak
tartanám,
ha a
film alapján azt próbálná
t.aglalni valaki,
milyen író Mándy Iván. .. Egy film erre
teljesen alkalmatlan. Mándynak éppen elég
kötete jelent meg ahhoz, hogy bárki megítélhesse, milyen jelentős író!
Ragályi Elemér:
- Elképesztően
irodalomcentrikus
a hazai
f ilmkritika
és ugyanaikkor tisztelet
a
kivételnek
nagyon
kevéssé
ismeri
a
filmnyelvet.
A sajátosan
filmi kifejezésmód legvilágosabb
jeleiből is csak azt veszik észre, ami többször alá van húzva
piros ceruzával; a többi mintha 'hatástalan
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maradna, éppen a filmi fogalmazás eszköztárának ismerete híján. A filmben egy
fahrtna'k, ·egy fényeffektusnak
éppúgy
megvan a maga jelentése, mint az irodalomban a szónak,a pontosvesszőnek. Ahelyett, hogy azt .elerneznék,
vajon helyükön vannak-e, jól funkcionálnak-e ezek a
filmnyelvi elemek - a kritikák zöme a
filmet a műfordítás válfajaként kezeli, s
azt boncolgatja, hogy az írott anyagot milyen "hűséggel" interpretálta.
Sándor Pál:
- Közismertek például az operatőri munkára vonatkozó semmitmondó szlogenek:
van "mozgékony kamera", "érzé1keny kamera", illetve "jól szolgálta a rendező elképzelését" :stb. Tulajdonképpen öt alapmondat variálódik minden kritikában. Pedig nekünk lenne a leghasznosabh, ha valamivel magasabb színvonalú
bírálatokkal
szembesíthetnénk a munkánkat. Minden
filmről elolvasok minden kritikát - nemcsak a saját filmjeimről. A dicsérő és bíráló megjegyzések hitelét azonban gyakran lerontják a rszakszerűtlenségek.

musical lett volna, ha jól tudom -, de
nem fogadták el. Időközben, a Sáríka, drágám befejezése után, azon töprengtünk
Tóth Zsuzsával, milyen filmet kéne csinálni legközelebb. A személyes eredetű
alapélmény,amiről
beszélni akartunk:
vo1t itt egy csapat, ami aztán a vezető kiválásával felbomlott; maradt a nosztalgia,
hogy kellene egy csapat ... Írtunk is vagy
féltucat novellát erre az alaptémára.
Tóth Zsuzsa:
- Első perctől fogva biztos volt az alapgondolat: "volt egy csapat, kell egy csapat ... " Az egyik variációban egy fúvósötös volt a "csapat", aztán az. első magyar színtársulat; később egy kotróhajó
legénysége, majd gy 44-ben érettségizett
iskolai osztály, meg még néhány változat.
Egyik-másik teljesen végiggondolt, végig
megírt verzió.

Sándor Pál:
- De valahogy úgy éreztük, egyik sem fejezi kia dolgokat azzal a komplexitással.
ahogyan a friss élmény bennünk él. Ismét
véletlenül találkoztam Mándyval a Különlegességi Cukrászdában. "Mi van a fociRagályi Elemér:
labdával?" Kiderült, hogy az ötlet már
- Amik nyilván abból is adódnak, hogy
felszabadult - az első magyar futball-laba kritikusok egy részének sejtelme sincs
dáról nem lesz film -, aztán három
arról, hogy ki mit csinál egy filmben.
napon át beszélgettünk Mándyval és megRendszeresen olyasmiért dicsérnek meg,
született azalaptörténet, amiből ő egy jelamihez semmi közöm, és olyasmiért szidlegzetes Mándy-novellát
írt. Mellesleg
nak, amíről nem tehetek ...
Ragályi, amikor ezt a novellát elolvasta,
- A kritikusi szakszerűtIenségeket
érintő, kicsit elhúzta a száját, és kijelentette, hogy
sok tekintetben .jogosan bíráló megjegyzéez egy közepesebb Mándy-írás. Akkor
sek további taglalása helyett térjünk in- még nem ismerte fel, mennyi mindent kapkább vissza a filmhez, pontosabban a for- tunk Mándy tól, ami alapvető en fontos szágatókönyvírás
fázisához. Hogyan született
munkra ...
a Régi idők foci.já-nak alapötlete?
Tóth Zsuzsa:
- Mindenekelőtt adott egy olyan szilárd,
Sándor Pál:
- Egyszerű prózai történet. Legalább öt két lábon álló, teljes világot, melyből többéve már, hogy Mándy Iván - akinek rég- fél filmstílus felé is el lehet indulni. Ez
óta lelkes olvasója vagyok - egyszer, csak a nagyon erőteljesen megformált Írói viúgy mellékesen azt mondta egy futó ta- lág,a kisemberek környez.etvilága kizárja
lálkozásunkkor: "lett volna egy neked az elvont moralizálást: lehetetlenné teszi,
hogya figurák "kidumálják magukat" való témám, az első magyar futball-labda
története, kár, hogy már el van adva". S eh Iyett élnek, cselekszenek. Nem beszélvalóban, az ötletből készült is egy forga- nek róla, hanem élik az életet. Ez volt a
legfontosabb számunkra.
tókönyvaz
egyik kollégám számára 14

Sándor Pál:
- Ez a valósághoz tapadó és megisa valóság felett lebegő látásmód határozta meg
a forgatókönyv stílusát. Ki kellett találni
egy érzékelhető, átélhető történetet mert a figurák a Mándy-novellában adva
voltak. Ha Mándyazt írja: "a Bundás Nő"
- máris lehet beszélni a figur áról, .annyira érzékletes. Ez la fogalom, hogy "kisember", elég határozott kontúrokkal van
jelen a tudatunkban; olyan: akár egy rajzfilm-figura. S mivel pontosan ismerem,
nem kell bemutatkoznia; a vágyai,a cselekvései érdekelnek, erre lehet koncentrálni az ábrázolásban.
Tóth Zsuzsa:
- Tiszteletre méltó dolognak tartom a
kisember vágyát és küzdelmét az emberi

körülményeik megteremtéséért.
Ha egy
ilyen kisember a mindermapi megmaradásáért, emberi körülményeiért
folytatott
küzdelmen túl, azon felül is akar, csinál
még valamit, .azt még jobban tisztelem,
még nagyobb dolognak tartom. Hősöket
keresgélve, talán őszintébbek '3 mélyebbek lehetünk, ha ebben az emberi közegb n vizsgálodunk ...
Sándor Pál:
- S itt egy rendkívül lényeges dologhoz
jutunk el: a "Hitek" kérdéséhez.
Milyen
hitek mozgatják, indítják cselekvésre ezeket az embereket? Hitek a legegyszerübb
és legcsodálatosabb dologban: az emberben, az emberi kapcsolatokban. Tulajdonképpen mindegyik filmünkben ezeket a
hiteket kutatj uk, próbáljuk körüljárni.
Itt,
15
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a Régi idők focija esetében - mivel egyszerüsítettünk,
elhagytuk a pszichológizálást - ez a hitkeresés egy pontosan követhető cselekvéssorban jelentkezik. S a
film végén, a mélyponton megjelenik valamiféle rátaláJás,az
újrakezdés vágya;
akár azt is mondhatn ám : egyfajta kesernyés optimizmus.
- A film stílusát a némafilmek
naiv bájának jegyei határozzák
meg. Mi volt
az eredeti elképzelés a húszas évek mozijának felidézésével ?
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fi'lmstílus; akkoriban mintegy párhuzamosan fut a kor és a mozi.
Sándor Pál:
- Valóságos népünnepély, sőt életforma
volt a mozi akkoriban, így kézenfekvőnek
Játszotta játék a némafilm-stílussal. Úgy
éreztük, egy régi stílus felidézésével megpróbálhatunk - egy újat teremteni,

Sándor Pál:
- Úgy érezzük, a maga eredeti naiv
bájáv.al kell rekonstruálni a huszonnégyes
év filmstílusát - azét az évét, amikor a
story játszódik; mert a csapat széthull ásának keserű történetét ezzel ellenpontozva és tükrözve összetettebb végeredményre számíthatunk.

Ragályi Elemér:
- Operatőrileg is elragadott a lehetőség,
mert Titkán jut az ember olyan feladathoz, amikor a képpel - fogalmazhat és
igazi mozit csinálhat. Filmjeink többségében hasonló karakteru - a helyzetek interpretálásából álló - feladatokat kap az
ember. Az évek során felgyűlnekaz
ötletek, szívesen fogalmaznék másféle stílusban, mégis többnyire beszélő fejeket
kell fotografálni. Itt újra átélhettük a "mozizás" örömét.

Tóth Zsuzsa:
Azonkívül a kort

Sándor Pál:
- A filmnyelvnek rengeteg eszköze van;

l'

is meghatározza a

ezek közül számos eltelejtödött, lomtárba
került. Most mi újra elővettük ezeket az
eszközöket, visszakanyarodva az ősökhöz.
Itt van például a mozgás, mint kifejező
eszköz. Mit fejez ki a látvány, ha egy figura ilyen vagy amolyan léptekkel megy
át balról jobbra a térben? Mikor kell
gyorsan mennie, mikor lassan? Hogyan
fejezhet ki Ielkíállapotot azzal, ha gyorsan jön szembe a kamerával? Vagy azzal,
hogy valaki belenéz a felvevőgépbe? Ami
különben a tévé rnindennapi eszköze; de
a régi Stan és Pan-filmekben is megtalálható : a Sovány csinál vallami ostobaságot, mire a Kövér kinéz ránk a kamerán
át és lereagálja, értelmezi az esetet, kapcsolatot teremtve a nézővel. Az ilyesfajta
esiközöket a modern filmnyelv "meghaladta", de talán szegényebbé is vált attól,
hogy lomtárba vetette őket.

lelő -, tulajdonképpen önkényesen értelmezett térélményt eredményez; olyan ritmusban tárom fel, ~özvetítem a teret, amilyenben akarom. Itt meg kellett mutatni
a valóságos teret, manipulativ beavatkozás
nélkül, amí egyúttal stílusteremtő erőv é
is vált, osvisszaadta a képen belüli mozgás jelentöségét. Lehetőség nyí1t arra is,
.hogy a képen belüli statikus effektusok is
funkciót nyerjenek; be kellett népesíteni
.a teret - mint állóképet - tárgyakkal,
díszletekkel ; s ezen belül a mozgásélményt
.a színész mozgása adja, ami számára is
újabb kifejezési lehetőség: mozgásának
eszközével tartalmakat közvetíthet.

Sándor Pál:
- Különösen érdekes élmény volt számunkra a színészek felszabadult, önfeledt
játéka, valóban aktiv részvétele az ügyben. Eredetileg nem terveztünk sok gyorRagályi Elemér:
sítást. A nyolcadik forgatási napon, a mo- Elemi filmi kifejezőeszközök ezek, min- soda-díszletben vettük fel az első gyorsíden tankönyvben szerepelnek, csak vala- tott jelenetet: Minarik felgyorsított vasalását. S Garas egyszer csak elkezdett "néhogy elfeledkeztünk róluk. Mióta avario
megjelent, minden filmben ez dominál, mafilmesen" mozogni; még figyelmeztetni
mintha másféle térszervezés nem is lé- is kellett: "a karnera aláforgat, neked nem
kell felgyorsulnod" . Ez a játékstílus natezne ...
gyobb feladatot ró a színészekre - s megadja számukra is ,a játék örömét. F-elszaSándor Pál:
- Ez a némafilm-stílus rendkívül karak- badítja őket, mert az arcjátékon túl a töbteres, meghatározott és tökéletesen össze- bi, filmen elhanyagolt kifejezési eszközt
- gesztusokat. járást, testtartást is
hangolt csapatmunkat kivánt mindenkitől,
a színészektől kezdve a díszlet- és jelmez- használhatják ... Mindebben persze semmi
tervezőkig. Az operatőri munkában pél- új nincs - eszünkben sincs azt képzelni,
dául úgy jelentkezett, hogy eleve eildön- hogy valami merőben újszerű dolgot tatöttük: a filmben nem lesz gépmozgás, láltunk ki -, legfeljebb néhány elfeledett filmi kifejezőeszközt próbáltunk felmert 1924-ben még nem volt fahrt-kocsin
eleveníteni és bebizonyítani, hogy ma is
a karnera ...
korszerűek.
- Többször említették
alapvető céljaik
Ragályi Elemér:
- Igen, s noha felvétel:közben
egy-két között a "hatás", a "hatni akarás", az
gépmozgás mégis becsúszott, ezek majdnem "igazi mozi" fogalmát. Hogyan ítélik meg:
mind ki is estek a vágóasztalon, mert egy- a Foci fogadtatása ilyen vonatkozásban
szerűen nem illeszkedtek a film egészé- beváltotta reményeiket?
hez. A húszas évek stílusa kifejezési eszközeink bővftését eredményezte például Sándor Pál:
abban a vonatkozásban is, hogya
kép - A Foci végül is nem vígjáték; inkább
funkciója: a teret valóban feltártri a néző a tragikum dominál benne, ha burleszk
előtt. A vario használata mindig egy spe- elemekkel átszőve is. Maga a történet, a
cifikus -a
rendezői intenciónak megte- "volt egy csapat, kell egy csapat" sem fel17

hőtlenül vidám, így a film aligha sorolhatóa könnyed szórakoztatás
kategóriájába. De tulajdonképpen
kideríthetetlen,
hogya közönség hogyan fogadta a filmet,
mert néhány hét után .szinte eltűnt a műsorból, annak ellenére, hogy a látogatottsága jobb volt, mint az ilyen jellegű magyar filmeké általában. De mindez már
a for.galmazás bonyodalrnait illeti, s ebbe
már csak azért sem érdemes belemenní,
mert oa pontos adatokat is alig ismerjük,
nemhogy elemezni tudnánk öket.
Ragályi Elemér:
- Nem is beszélve a vetítések körülményeiről, a mozik állapotáról. Gyakran nem
is csak az elavult gépek miatt életlen a
kép, érhetetlen a hang. A Foci vetítései
kapcsán három pesti moziban a vetítőgép
gondos beállításával sikerült elérnem, hogy
nézhető legyen a kép; dehát az ember
nem lehet ott minden mozi mindegyik előadásán. .. Mert arról sok szó esik, hogy
mit kellene tenniük a filmcsinálóknak
azért, hogy a néző bemenjen a moziba, de
arról, hogy mit kellene tennie a mozinak,
a forgalmazónak - és hogy mi mindent
tesznek meg a mozisok másutt -, arról
alig beszél valaki ...
Sándor Pál:
- Ha végiggondolom, különös ellentmondás ez: sok millió forintot kapok egy film-

.re, s ez óriási felelősség; elemi kötelességem, hogy igyekezzem képességeimhez
mérten a lehető legjobban elmondani,
amit szeretnék; ugyanakikor a forgalmazóknak nem kötelességük úgy vetíteni a
filmet, hogy oa moziban érthető legyen a
hang és látható a kép...
De mindezek
csak a legelemibb technikai feltételek.
Beszélnünk kellene viszont az ízlésf.ejlesztés, a filmértésre nevelés prebIémáiról
is. Ha az 'előbb arról esett szó,
hogy a filmkritikusok közül sokan alig
ismerik a filmnyelvsajátosságait,
még inkább ezt kell mondanunk a nagyközönségre, amely nem tud filmet nézni. Ez ügyben óriási ak a lehetőségei a televíziónak;
több mint érthetetlen, miért nem él velük. Mikőzben minden tirsművészetnekmég a bútorstílusoknak is! - ismeretterjesztő adásokat szerrtelriek fő műsoridöben, a film az egyetlen, aminek csupán az
Iskolatelevíztóban
juttatnak valami jelentéktelen helyet. Az, hogy olykor-olykor
egy éjszakai előadásban jelentős művekből vetítenek sorozatokat - legfeljebb alibinek megfelelő, a valódi eredmények
szempontjából édeskevés. Dehát mindsz
már igen messzire vezet tulajdonképpeni
témánktól; a Régi idők focijá-tól a mai
idők mozijáig, amely nincs sokkal szívderítőbb állapotban; - akár a mai idők
focija ...
(Zsugán István)

MÉRLEG

DRÁMAI

FILOZÓFIA

Maár Gyula: Végül
Hiszen lehet ezt a hamleti őrülest méregpohár és vad késelés nélkül! A sarokban
percen egy öreg szekrény, s hívására felkúszik a tudatba a szorongás, az életből
valami visszahozhatatlan ul elmúlt, Csehov
Cseresznyéskert-jének végén távoli hangot
hallani, szomorú zengést: "a megpattant
hárfahúr hangjára emlékeztet". Az .a hárfahúr nagyon régen pattant meg, talán még
Gajev és Ljubov Andrejevna születésekor,
de hangja csak most ér el hozzánk. A történelemben menetrendszerűen
elpusztul
egy létforma, s vele halnak azok, akik nem
tudtak újjászületni. Korunkban nem fejezik le az embert nyitott píactéren ; valahol
kimondanak egy szót, s az ember továbbmegy, fej nélkül - valamikor a romantikusok úgy mondták: halott szívvel; mi
sem fogalmazunk pontosabban, azt mondjuk: elidegenítve önmagától - aztán egy
nap, évek múltán,
a sarokban percen az
öreg szekrény, hallani a megpattant hárfahúr zengését. Akiknek mindehhez elméletre van szükségük,
ezt nevezik korunkban létdrámának.
Nem kell hozzá méregpohár, sem vad késelés.
Elég, ha az író körbe ülteti hőseit, s elmondatja mindegyikkel, hol hangzott el,
mi volt az a szó, amire a feje lehullt, szíve
halott lett, s ő úgy hurcolta tovább magát,
mint egy idegent. Fokozatosan eltűnt a

cselekmény (korszerűtlen dolog !), s a drámai vétség, a lét-analízis vette át a helyét, a dráma az elvont lényegre redukálódott. Csehov hősei mögött még egy társadalmi osztály lassú pusztulása érzékelhető, dialógusaikban egy eltűnő életforma
szomorú Iírája
hangzik. Bergman hőseinek konfliktusa a létezésük, manológjaikban a lét megoldhatatlanságát elemzik.
Az Író vagy rendező, aki a "lényegre redukált" modern drámán nevelkedett, de
annak végső konklúziójába nem tud beletörődni; a cselekvést, az akarat értelmét,
a célt nem hajlandó a szatírába, a groteszkbe, a nevetségesbe száműzni, az szükségszerűen föl kell tegye magának a kérdést: megfelel-e valami a valóságban ennek az absztrakt lényegre korlátozó folyamatnak. S hogy válaszoljon magának a
kérdésre, konstruál egy drámai filozófiát,
vagy ami ugyanazt jelenti, megalkotja a
Végül címü filmet.
lVIaár Gyula egy többé-kevésbé kialakult írói, kritikusi-lektori életpályát szakított meg, tíz nehéz évet szánt rá, hogy
filmben adjon választ a kérdésre, melyet
a jelek szerint saját lét-konfliktusának is
érez. lVIi is a lényeg és jelenség, szükségszerű és esetleges valódi dialektikája az
emberi sorsban? S ha a kérdést első filmjében inkább még filozófiailag, elvont
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gondolatokban közelíti meg, mint emberi
sorsok ábrázolásában, sok jel, amely most
itt csak járulékos értéknek számít - jellemábrázolás,
színészvezetés,
szituációteremtés, stílus, atmoszféra -, arra mutat,
hogy elvont gondolat és valóságábrázolás
szorosabb és hatékonyabb szintézisbe kerül majd nála. S a sorsábrázolás sem redukálódik a minimális információra.
Mert a Végül-ben még ez történik. A
konfliktus olyannyira
elvont gondolati,
hogy képtelenség megnyugtatóan, konkrétan lebontani a film hőseinek sorsára. Érzékeljük a jelenlétét, az atmoszféráját, de
a képeken Maár csak a hatását, reflex fényeit mutatja. A drámai felállást e halvány fények, tűnődő gondolatok világítják
meg. Ennek megfelelően a filmben egyetlen érzelmi tónus uralkodik, valami nosztalgia-féle,{bánat? fájdalom? elvágyódás ?),
mely a zenei szerkezetben előbb Brahms
r. zongoraversenyében kap hangot, majd
átvált a lágyabb, nőiesebb Schumann A-.
moll zongoraversenyére. A dialógusok voltaképpen annak álcázott monológok,
vallomások, reflexiók - ugyanebben a tónusban hangszerelve.
Maár tudatosan
szerkeszti a drámát, mégpedig egyszerre
csehovira és bergmanira. A megpattant
hárfahúr "szomorú zengését" még 'elkapja
egy magányba szakadt, az öregség küszöbén álló ember néhány órájában, kerestetvén vele a múlóban levő élete értelmét, tetteinek értékét; s rávetíti erre a
konkrét, pszichológiai-társadalmi valóságra a bergmani dráma kérdőjeiét. Legalábbis az árnyékát.
Csakhogy a film képein elbeszélt, emberi kapcsolatokban, jellemekben realizált,
egy élet gondját átfogó történet kérdőjele
nem bergm.ani. Nem a létre kérdez ráa
maga elvontságában, hanem egy ember
térben-időben megrajzolható útjára, egy
történelmileg meghatározható
társadalmi
konstellációra. Ez az út az élet során három éles fordulót vett: az államosításkor
az Apát - akkor még férfierőben levő,
energikus munkást - gyárigazgatóvá nevezik ki, négy évvel később, a személyi
kultusz és törvénysértés ek idején, váratlanul és indokolás nélkül levált ják; a film
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kezdetén - éppoly személytelenül és elismerés nélkül, ahogy húsz éven át egy
üzemben dolgozott - nyugdíjazzák. Az
elpattant hárfahúr későn, de végre fölzeng benne szomorúan. A filmben másfél
napja van rá, hogy választ találjon a kérdésre: miért történt ez vele így? Értelmes volt-e az élete; milyen cél adhat tartalmat az életnek; miért érzi most üresnek? A kérdésekegyértelműen
visszamutatnak a múltba, de ez a rnúlt már nincs,
egyedül a szerző tudná rekonstruálni a
filmben. S itt élesen elválik .a konkrét történetben rejlő probléma és Maár válaszadási kísérlete, költői-filozófiai gondolatai.
Az Apa története, különösképpen a perdöntő múlt, amelyről a semminél alig többet
tudhatunk meg, annyit sem, hogy
megsejtsük benne a lezajlott, valódi drámát, mindin'kább a jelen horizont ja alá
süllyed; marad a néző érzelmi kapcsolata
az Apa alakjához - amely a színész, J 0zef Kroner játékában különlegesen vonzó,
plasztikus kifejezést nyer - mint az igazság kritériuma. De Maár filozófiai problémájában édes-keveset számít, hogy a hős
milyen mértékben szimpatikus
nekem,
amikor az igazságról kell döntenem. A
rendező megpróbál finomari összeilleszteni
kétféle kritériumot; nyer a film valós történetébe beszőtt hagyományos 'eszközökkel, az Apa. valóban szimpatikus. Korán
megtört, tétova, magára maradt ember, az
élet sodrából kivetett öreg. S csatát veszt
az absztrakció, a filozófiai általánosítás
terén, történelem és egyén dialektikájának
kérdésében.
Maár jól tudja, hogy egyetlen esetből
nem lehet általánosítani. Tehát olyan figurákat sorakoztat fel a filmben, akik így
vagy úgy, különbözö fokon szintén a múlt
sérült j ei, a történelem múzeumi tárlójába
szorultak, elfogult véleményük, reflexióik
vannak az életről, magatartásukban harag
(a két nyugdíjas), divatos spleen (az Aszszony) vagy görcsös kapaszkodás (a reaktivált igazgató) érződik. Mindössze egyegy gesztus erejéig ugyan, amennyi jellemezhető belőlük egy rövid epizódban,
egyébként
homályban
marad alakjuk.
Mind közvetetten bizonyítanak, mivel az

Apa személyes
drámájától
távol állnak.
Figyelemreméltóbbak
ebből a szempontból
a fiatalok, különösen
a Fiú, annál is inkább, mert az Apa mellett az ő alakja rajzolódik ki a legvilágosabban.
Komor zárkózottság jellemzi öket, a zene inkább biztonságos magányt
jelent számukra,
idegenül mozognak még egymás közt is. Nem
tudni, valami fölényes-merev
intellektualizmus-e ez náluk, vagy már ezzela reflex
szel születtek.
Áthatja
szerelmüket
is,
amint egy felvillanó pillanat mutatja, még
a spontán vetkőzésből
is tudatos, megszegyenítő aktus lesz. Ugyanez a hideg, szerivtelen tudatosság
jellemzi elkötelezettségü-

ket, feladatvállalásukat
az életben. Okos
megfontoltságuk
mintha óvatos védekezés
volna az idősebb nemzedékkel
szemben.
Mindezek együtt vannak hivatva, hogy
fölerősítsék az Apa drámáját,
és bizonyítsák vallomásaikkal,
magatartásukkal,
jellernűkkel Maár filozófikus vstáját a történelem és egyén ügyében. Az Apa magára maradottsága,
elveszettsége
ebben a
nagyon leszűkitett, már eleve érvnek megkonstruált
filmbeli
világban
nagyon
érzékelhető, szinte fojtó, s visszhangot
kap
a néző érzelmeiben.
Furcsa módon a szívet szólaltatja
meg, mégpedig
a hagyományos művészi eszközökkel - egy intel21

Iektuális filmben, amely a lét elvont
problémáját kívánta vita tárgyává tenni.
De itt még az elhangzó érvek is csak új
vitát váltanak ki. Kettőt érdemes közelebbről is megnézni. Az egyiket a Fiú fogalmazza meg, magyarázatként az emberekkel való kapcsolatára, de még inkább
arra az őszinte, mélyen a szívből jövő, és
mégis valamiképpen hideg, kívülről szemlélődő, óvatos szeretetre, ami az Apával
összefűzi, s távol is tartja őt. Ez "az elavult tapasztalatok" elmélete, s összefügg
a "gyorsuló idővel", s azt állítja, hogya
világ eseményei oly sebesen követik egymást, a fejlődés oly gyors, hogy mire a
tapasztalatok f'elhalmozódnának,
már érvényüket is vesztik: az idősebbek tapasztalatai semmit sem érnek, minden új nemzedék üres kézzel álL Semmi kétségünk,
hogy ,ez Maár érveihez tartozik, s nem a
Fiú szubjektív álláspontja. De milyen érv
ez? Eltekintve attól, hogy ez az elmélet
a korunkban meglódult tudornányágakból,
elsősorban a technikából származik, s ott
sem teljesen érvényes, ki gondolna arra,
hogy azt kiterjessze az eszmék, a morál,
az emberi magatartás, a bátorság, a szemvedélyes elkötelezettség, az igazság, az
összetartozás, a barátság területére is? Még
az elkövetett hibák is tapasztalatot jelentenek, s nem is keveset, a fiatal nemzedéknek.
A másik ilyen kulcsszót, -egy mellékmondatban, az Asszony adja meg; a "foIyarnatra" hivatkozik mint mindent elferdítő végzetre; a folyamat, mely kifordít ja
sarkából az ember egész élettervét. melyen megbicsaklik minden egyéni cél, kezdeményezés; s végül csak a céltalan, 'esztelen pillanatok maradnak az embernek.
Nem nehéz felismerni a "folyamat" mőgött a társadalmat. S azt az érzést, hogy
az embert kikerülhetetlenül sodorja egy
nála hatalmasabb erő. A történelem? Meglehet. Az élet problémája ez, minden emberé, az Apáé is. Egyszerr-e jelenik meg
benne a törvényszerű és a véletlen, az
egyéni sors. De az ember, sajnos, mindkettő ért feleL Hogy az Apa milyen mértékben, az csak akkor derülne ki, ha több
információt kapnánk élete nagy fordulói22

ról, s arról a húsz évről, amelyben "nem
történt vele semmi". Amíg ez üres folt,
addig fenntartással kell élnünk - az elmélyült és pontosan megfogalmazott érvek ellenére - a Maár által vitatott létkérdésben. Addig a lét átfogó drámája helyett, egy megrendült öregember él a filmben fájdalmas "miért"-jeivel, üresnek érzett életével a háta mögött.
És ez nem is kevés. Még ha művészi eszközei az Apa ábrázolásában hagyományosak is; drámai 'építkezése is az: kimunkált,
zárt jelenetegységekből áll. Ez némileg a
színpadi drámához közeliti a filmet, a képeknek nincs önálló funkciójuk, 'csak közvetítenek. De .aza világ, melyet közvetitenek, pontos, érzékletes-en megszerkesztett, a legapróbb mozzanatig, egy jellegzetes ruhadarabig, egy gesztusig; atmoszférát teremt, stílusa van. A környezet
nek, a tárgyi világnak ezt az érzékletes
atmoszféráját Maár tudatosan felhasználja
alakjai jellemzésére; pontosabban: azok
belső világát érzékelteti az őket körülvevő
tárgyakban. S ezt azért is ki kell hangsúlyozni, mert kevés rendezőnél találjuk
meg a képalkotásnak, a stílusnak ezt a
biztonságát, s azoknál is inkább a táj, a
vidéki élet dominál.
Mind .a zárt jelenetegységekből épített
drámaszerkezet, bizonyos értelemben statikusság, mínd pedig a közvetlen környezet említett szerepe a filmben intim közeliséget követel meg ,a kép és a néző között. Maár - és itt meg kell említeni a
rendező stílusát pontosan kifejező operatőri munkát, Koltai Lajos kitűnő t-eljesítményét - két jelenet kivételével, ahol
totált mutat,s ott megvan ennek a külön
jelentése, kis részleteket szakít ki a térből, belsőkből és külsőkből egyaránt, a
hátteret többnyire homállyal teszi bizonytalanná, vagy kissé lefelé forduló karnera. állással. A kiszakított tér, az állandó félközeli és közeli kép nem érzékelteti folyamatában a drámát, mindig az adott pillanatot nagyít ja fel - ezért is érződik a
cselekmény szempontjából helyenként lassúnak, sőt vontatottnak a film ritmusa -,
de a figyelmet a belső történésre szögezi.
Ennek az intim realista stílusnak leg-
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főbb ábrázoló eszköze a színészi játék és
A BB-stúdióban készített Prés után a
a dialógus. Ez utóbbi lírai megfogalmaVégül Maár Gyula első, a közönség és a
zottságáról, közvetettségéről,
filozófikus kritika mérlegelése alá kerülő filmje. A
tendenciájáról már volt szó. Maár meg- korábbi modorosságából, kuriózumok iránpróbálta mintegy a képek, a cselekmény
ti hajlamából sok mindent levetett. De még
fölött, külön drámai filozófiaként lebegtetmindig megmaradt benne valami a merev
ni a dialógusokat. Így döntő tényezője a intellektualizmusból. Nem nehéz megjófilmnek és hatásának végül is a szí- solni, hogy azaz intim, részletező, realista
nészi játék lett, legalábbis a főbb szere- stílus, amely eddig sajátja volt, továbbra
pekben, mindenekelőtt
a szlovák Jozef is ellen fog állni az absztrakciónak és műKroner (Szabó Gyula kitűnő színkronvészi kifejezésre még nem talált intellekhangjával), Szacsva y László, a vázlatosan
tualizmusának. Hogy a rendező merre prókidolgozott szerepe fölé növő Törőcsik bálkozik majd, az elvont gondolatok kiMari, s kitűnő epizód alakításával Szilágyi fejezésérealkalmas
jelképiség irányában,
Tibor. De ami az egyéni teljesítményekvagy realista ábrázoló tehetsége és szemnél lényegesebb, együttesen is a rendező lelete mellett marad, arra csak következő
sajátos stílusa mutatkozott meg játékukon.
filmjei adhatnak választ.
Hegedűs Zoltán

VÉGŰL (fekete-fehér, magyar) Hunnia Filmstúdió, 1974. R és I: Maár Gyula; O: Koltai Lajos;
Sz: Jozef Kroner, Szacsvay László, Lázár
Katalin, Törőesik Mari.

HA ARLECCHINO

- FORRADALMÁR ...

Szász Péter: Egy kis hely a Nap alatt
Ha az ember ideje, meg a terjedelem ,en- fel, nem lehet ilyen dilemmája; számára
a művészet Iegtisztább visszatükröződési
gedné, arra használn ám fel az alkalmat,
Szász Péter új filmjét, hogy az eredeti te-' formái is szervesen kapcsolódnak az előmatikus koncepciók szerepéről értekezzek formákhoz, számos átmeneten és áttételen
a művészetben; azokról a művekről, ame- át egészen a tömegek köznapi tudatáig,
lyek nem tartoznak a művészet csúcstel- amely ha homályosan is, minden ismeret
jesítményei közé, de olyan szítuációkat
és kiindulópontja, eredete.
De hagyjuk a teoretizálgatást ; aligha sifigurákat fogalmaztak meg első ízben,
kerülhet
rövid jelzésekkel megrendítenem
amelyek más alkotásokban
olykor
azokat
a
vitapartnereimet. akiknek axióa legnagyobbakban
teljesedtek
ki,
mája,
hogy
a művészet magas és alacsoszeréztek tartós és széles érvényt. (Mint
nyabb
szféráit
áthatolhatatlan fal választja
például az az olasz novella, amelynek alapel egymástól, akik szerint minden, ami töján a Rómeó és Júlia készült.) A művészet és az irodalom története rengeteg kély, önmagában való, ésa tökéletlennel
semmilyen szerves összefügesben nem leilyen esetet ismer; nem egy botránykróníka is róluk szól; plágiumperek és hasonló het, azzal kibékíthetetlen ellentmondásban
áll.
konfliktusok középpontjába kerültek.
Az elméleti problémát főként azért emVannak arisztokratikus esztétikák, amelyek nem szívlelik ezt a tárgykört; a mű- lítettem, hogy világossá tegyem, milyen
vészet "igazi" története számukra csak a értelemben értékelem Szász Péter filmjét.
remekműveké,a
legnagyobb alkotoké. Az Nem, valóban nem remekmű, nem hibátilyen véletlen, járulékos alkotás, amely lan alkotás az Egy kis hely a nap alatt. A
nem éri el a tökéletes formát és, nem ha- legszembetűnőbb gyengéjét úgy is meg letol a tartalom legmélyére, nem fér a hetne határozni, hogy Szász maga sem bekonstrukcióikba, különösképpen azért nem, csüli eléggé saját alapgondolatát, nem
mert itt kitűnik, hogya művészet folya- eléggé bízik meg benne, és 'ezért túlzsúmatában szerepet játszhatnak olyan pre- folja filmjét apró ötletekkel, olyannyira
halmozza a bonyodalmakat, köztük puszta
formációk, amelyek nem a nagy művészet
amelyek
olykor
autonómnak képzelt világában jöttek lét- helyzetkomikumokkal,
re. A marxista esztétikának, amely a mű- már-már elfedik, miről is van szó, áttevészetet a társadalmi tudat részének fogja kinthetetlenné teszik a cselekmény fő vo-

nalát és értelmét; vannak pillanatai a filmnek (és nemcsak pillanatai), amikor olyan
mérvű a tohuvabohu, hogy a néző már
nem ismeri ki magát, a figurákat
nem
tudja már elhelyezni a folyamatban. A
"pergés" a vígjátékban persze általában
gyors; de az nem igaz, hogy ezt a tempót
függetleníteni lehetne amondanivalótól :
a témától, a matéria jellegétől függ, hogy
mit milyen gyorsan lehet appercipiálni.
Szász filmjének hőse egy vidéki, középkorú pártfunkcionárius, régi mozgalmi
harcos, akit megkért a helybéli KISZszervezet, ha már amúgy is felmegy Pestre, vizsg ázni az egyetemre - beszélje rá
a neves karnagyot, másnapra jöjjön le
hozzájuk egy szimfónikus zenekarral, és
játssza el az avatandó kultúrházban Beethoven Eroicáját. Erre a célra (és a vizsgára) egyetlen nap áll rendelkezésére, méghozzá egy szabad szombat, amikor szinte
senkit nem lehet a munkahelyén meg találni. Hogya vállalkozás ezer buktató
után végül mégis sikerrel jár, afelől persze semmi kétségünk nincs: az effajta vígjátékban reális ennyi fantasztikum is. Ilyen
szempontból nincsenek is problémáink,
szíves örömest "elhisszük" a sztorit. Az
appercipiálás nehézségei egy mélyebb rétegben jelentkeznek; például abban, hogy
ez a mi kicsit bumfordi hősünk úgy hajtja
végre ezt a stiklit, mint hajdanában az
illegalitásban, az ellenállási mozgalomban
valami "bevetést".
A film humorának ez az egyik legszívderítöbb oldala, egyik legeredetibb "csavárása" . Csakhogy a helyszín és a feladat
merőben más, és még meg sem értettük,
voltaképpen kivel is van dolgunk, miféle
múlt emlékei járnak vissza ebben a konspirációs ipi-apacs-játékban,
amikor az
már javában zajlik. Szász korábbi filmjeiben nagy történelmi idők nagy tettei jelentek meg fantasztikus-groteszk
formában - itt egy nagyon is kicsinyes miliő
és a forradalmi romantikus idők emlékei
között húzódik az irónia játéktere. Az
előbbi humora kézenfekvő, az utóbbiéra
sokkal lassabban jövünk rá, nem olyan
evidens, mint amilyennek a film alkotói
talán hitték.

Még inkább így vagyunk Gyula bácsi
életfiJ.ozófiájával, politikai hivatástudataval, amelyre voltaképpen csak azután döbbenünk rá, hogya játék befejeződott. Dehát hiba ez? Nem jobb-e, hogy nem rágják a szánkba, hanem magunk kell hogy
felfedezzük. Gyula bácsi nem naiv öreg
cserkész, nem az a sután jóindulatú mackó,aminek külsőleg látszik, hanem minden más szereplőnél tudatosabb, a való
világot jobban ismerő ember, okos és emberséges forradalmár? Vígjátékról lévén
szó, az az érzésem, hogy nem jobb. Gyula
bácsi ugyanis klasszikus vígjátéki figura,
pontosan azt a szerepet tölti be, mint a
commedia dell'artéban Arlecchino, mint
Moliére szolgái, mint Beaumarchais Fígarója, akik tudvalevőleg mindig a nép, a
közönség reprezentánsai a játékban. Ők
azok, akik - mindent és mindenről tudva
- eligazít ják a többiek sorsát, úgy bonyolítják az eseményeket, hogya jók boldoguljanak, a rosszak megbűnhödjenek. Ez a
szerepük persze többnyire fedve marad a
szereplők előtt, de az _első pillanattól
kezdve nyílt a nézők számára, akikkel
minduntalan
össze is kacsintanak:
mi
ugyebár tudjuk ... Alighanem kerekebb és
hatásosabb lett volna legalábbis valamivel korábban "leleplezni" Gyula bácsit is.
S hogy ez nem ment volna a hatás róvására, azt mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy a figura a film vége felé inkább
ragadja magával az embert, mint az elején, amikor úgy igazából még nem ismertük meg.
A film gyengéivel kezdtem, de közben
már jórészt azt is elmondtam, amit benne
nagy trouvaille-nek és sokkal lényegesebbnek tartok: vagyis a kommunista Arlecchino ötletét, amely egyszerre lépi át a
pártfunkcionárius figurája körül kialakult
merev konvenciókat és a "non-konformista" tartózkodást a pozitív hőstől mint
eleve sematikus alaktól. Ez a figura csak
úgy válhatott élővé {mert azzá válik), hogy
- irodalmi őseihez hasonlóan - nagyon
is benne él a társadalomban, semmiféle
illúziói
nincsenek a való világról, annak
ellentmondásairól, olykor zűrzavaros állapotairól. (Sem apologéta, sem pesszimista

,

Arlecchino nem létezik.) S mi különböztetne meg egy mai Arlecchinót, aki átlát
az embereken, ismeri jó és rossz tulajdonságaikat s egy értelmesebb iét felé keresi
az utat, egy hivatásos forradalmártól? Valahol a filmben még Lenint is idézik, híres mondatát arról, hogy a szocializmust
azokkal kell építeni, akiket ránk hagyott a
tőkés társadalom, minden más finnyáskodó pepecselés. És idézhetnénk még más
lenini mondatokat, nagyon kategorikus
megállapításokat arról, hogy az nem forradalmár, aki nem tud bánni ezekkel a
ránkhagyottakkal.
A filmben mellesleg
nemcsak róluk van szó, a negatív típusok egy részét már magunknak, saját nevelésünk gyengeségének köszönhetjük. De
rájuk is vonatkozik: Gyula bácsi az a forradalmár, aki őket is be tudja fogni az
ügy szolgálatába, akiben' nemcsak szándék, hanem tehetség és állhatatosság van,
hogy jó hajlamaiknál megragadja és odakösse őket a közösséghez.
Mint már jeleztem, a film nem éppen
hízelgő képet rajzol a társadalmi közegről,
arniben élünk. Spektruma a labilis tanársegédtől és link nej étől, az úrhatnám pesti
rakonoktól és elkényeztetett csemetejüktől, a mérhete tlenűl nagyképű karmesteren és hisztérikus szeretőjén át a fél- és
alvilági ügurákig terjed, akik között van
uzsorás, zsebtolvaj és prostituált. De a
szatírának végképp nem az a kritériuma,
hogy pedánsan mérűcskélje
az arányokat;
a kérdés az, hogyan láttatja Szász ezeket
a típusokat; még pontosabban, hogy igaza
van-e abban, ha azt állítja: egy Gyula bácsi-szerű tapasztalt emberismerő és meggyőződéses kommunista még ezekkel is
képes valamit kezdeni. Hogy mindegyiket
meg lehet-e "váltani", azt nem állítja.
Egyébként is nagyon különbözőek. De any-

EGY KIS HELY A NAP ALATT (fekete-fehér,
magyar, Hunnia Filmstúdió, 1974.) R és I: Szász
Péter; o: Ragályi Elemér; Sz: Bencze Ferenc,
Margittat Agi, Ion Bog, Bencze Ilona.

nyi bizonyos: az őhozzá hasonlók vonz atában módosulhat pályájuk. Módosulhat
azért is, mert ő keresztüllát hazugságaikon,
önző praktikáikon, pózaikon. előtte lehullnak az álarcok; meg azért is, mert fel
tudja bennük fedezni az emberit, még ha
csak nyomokban is, és érti a módját annak is, hogyan kell arra felé tuszkolni
őket; nem prédi'kációkkal, nem általánosságokkal, hanem személyre szólóan, olykor csak egy mondattal, amely az illető
illuzórikus világképének a közepébe talál,
olykor nem várt bízalommal.amely az eleve gyanakvó partnert teljesen
összezavarja - állandó aktivitással, folytonos
konfrontációbanvegy
pillanatra sem véve
le a szemét a bizonytalankodókról.
Ettől még Arlecchino marad, vígjátéki
népi hős, akinek sem bronzszebrot nem lehet állítani, mint ahogy nem lehet rajta
számon kérni azt sem, hogy a statisztikai
átlag igazolja-e erőfeszítéseit. Csak úgy
lehet mérni "realitását", mint ahogy az
elmúlt korok igazolták .irodalmi őseit, akik,
semmi kétség, győzelemre segítették vinni
az ügyet, amelyet képviseltek, megtestesítettek.
A film egyéb vonatkozásairól is kellene szólni, különösképpen Bencze Ferenc alakítás áról, a többi alakítás okról,
Ragályi
Elemér
operatőri
munkájáról,
amelyek azt érzékeltetik, hogy az egész
alkotói kollektívát "vitte" a történet, az
alap ötlet. Ha itt csak az utóbbiról esett szó,
akkor azért, mert a magyar film átlagából ez emelte ki Szász Péter filmjét.
A film címe - Egy kis hely a nap alatt
- nem a legtalálóbb, de az biztos, hogy
mint filmnek, van egy kis helye a mai
valóság felfedezésében. S az talán nem is
olyan kis hely.
Rényi Péter

VÁLTOZÓ VALÓSÁG - MŰVÉSZI

HITELESSÉG

Mihályfi Imre: Pókháló
Régen készült film, amely a magyar falvak új életét és új konfliktusait választotta volna témájául. Pedig aki csak kirándulni jár vidékre, és az autó ablakából látja a falvakat, még annak is feltűnhet, hogy másfél évtized alatt mennyire
megváltozott még a kisebb települések
külső képe is. Aki pedig nemcsak kirándulni jár vidékre, az azt is tudja, hogy
talán a legnagyobb, leglényegesebb, a
külső változásokkal már régen nem is jellemezhető átalakulások
éppen -a falun
mentek végbe az elmúlt időszakban. Az
életforma, a magatartás, a szokások más-

kor több emberöltő alatt alíg' moccanó
merevsége oldódott fel alig több mint egy
évtized alatt. Oldódott fel, s próbál új
értékek, új igények, új szemlelet szerint
elrendeződni. Az elrendeződés még nem
végleges, sok belső és nem kevés külső
konfliktussal jár, s még csak azt sem lehet
mondani, hogy az új mindig valódi értékeket állít csábító példának, s a régi értékek
őrzése mindig csak betokosodott konzervatizmust takar. Ahogy mondani szokták:
meglehetősen komplikált a helyzet ma falun. Valóságos kincsesbánya lehetne ez a
terep minden prózaíró számára, de mos29

tanában mintha ritkábban fordulnának ehhez a hajdan majdnem egyedülinek vélt
bővizű forráshoz.

vonulhasson
havi 15 OOO-rel,ideig-óráig
meg tudja mozgatni az államapparátus t,
hogy egy elnök lehetetlen helyzetbe kerüljön. Hitelmegtagadás, soronkívüli ellen1.
őrzés, leltár adologidő dandárjában, piszGalgóczi Erzsébet a falvakban van igazán kálódó cikk a helyi lapban - és egy ember
otthon. Jól ismeri ezt a gyors változásai- körül vákuum keletkezik. Vagy ahogy
val, fény töréseivel oly nehezen nyomon- Niklai mondja: pókháló, amely láthatatlan
követhető világot, s írásainak igazi eré- szálakkal lefogja a kezét, bénítja tevénye az információ gazdagsága és hiteles- kenységét, tikkaszt ja energiáit. Érdekes
sége. A Pókháló-ban ezenfelül a falun egyéni dráma ez, de amitől Galgóczinál
adódó sokféle konfliktushelyzet
közül is igazán izgalmassá válik, hogy egy ilyen
tsz-elnökbena
falu pillanatnyi sorsa sűaz egyik legizgalmasabbra talált rá.
Nem kell hozzá jártasság, hogy felfe- rűsödik, egy közösség életvitele dőlhet el
dezzük: a mai falusi közösségek életében hosszabb-rövidebb időre. A kérdés tehát:
kulcsszerepe van a tsz-elnöknek.
Ilyes- van-e elég ereje meg szövetségese, hogy
fajta személy a régi faluban nem volt. A kitartson, míg a vezetés normális rendje
szolgabíró képviselte az elnyomó osztály- helyreáll? Galgóczi egyetlen szövetségest
hatalmat, de az emberek megélhetése csak állít Niklai mellé, az indulatos, makacs,
igen közvetve függött a személyétől. A munkástapasztalatú helyettesét, Zsuppánt,
de érzékelteti, hogya tagság számára sem
földbirtokosok, nagygazdák meghatározták
közömbös,
hogyan dől el a huzakodás az
ugyan a jólét helyi színvonalát, de elsőelnökkel,
és
nyilvánvalóan sokan a pártsorban a náluk dolgozó cselédek, napszáján
vannak.
Ennél
többet a kisregény mémosok számára. A tsz-elnök szerepe egyikretei
nem
nagyon
biztosíthatnak. Talán
hez sem hasonlítható, mégis rnínd a ketcsak
a
befejezés
kis
bizonytalansága hagy
tőnél nagyobb. Azt viszont már éppen kiaz
olvasóban
némi
hiányérzetet.
Nem a
tűnő falusi szociográfiák bizonyították,
happy
end
hiányzik,
hanem
az
író
egyhogy kiválasztásuk reprezentálja a falu
értelmű
véleménye
hősei
további
sorsászámára a demokratizmus helyzetét. Képességei, személyes tulajdonságai - s ide ról. A film forgatókönyvében ez a befejezés változott meg leginkább, de ez már
tartozik az államvezetés helyi rendjében
kialakított súlya, tekintélye is - meg- a film és nem a regény kérdése.
szabhat ják egy falu életszínvonalát. (Bizonyos határok között.)
2.
Jó érzékkel választotta hát hőséül Gal- Meglepő módon néhány kritika a könyvgóczi Erzsébet azt a Niklai Gézát, aki től való eltérésekért tett szemrehányást.
helybeli, mindenki Gézája a faluban, akit Pedig Mihályfi Imre a befejezést kivéve
elfogadnak vezetőjükül az emberek. Azért szinte szó szerint a regényt forgatta Ie.
Annyira szó szerint, hogy nemcsak a diais, mert maguk közül valónak
tartják,
lógusokazonosak
pontról pontra, hanem
a~ért is, mert elismerik szakértelmét, s
a
helyzetek
is.
Niklai
Géza feleségének és
legfőképpen azért, mert személyében azt
két
gyerekének
"kiirtása"
a forgatókönyva gazdasági lehetőséget tisztelik, amelyik
ből
és
behelyettesítése
egy
anyával csak
biztosítja
számukra a fejlődést, a több
látszólag
lényeges
változtatás.
Niklai férji
pénzt, a nagyobb jövedelmet. Ilyenformán
hűtlenkedése
a
regényben
is
csak
motiváa tsz-elnök személye körüli minden vállatlan,
színező
tényező.
Az
írónő
jószeritozás "zsebre megy". Niklai Géza, a Pókvel
azt
kívánta
érzékeltetni,
hogy
az elháló tsz-elnöke pedig elveszíti súlyát a venök
közéleti
konfliktusait
ez
a
családi
terzetés hierarchiájában. Egy önző kis tisztviselőbe ütközik azon a ponton, ahol maga mészetű is tetézi, és hogy a nyilván műis vezetett lesz. Egy [árási előadó, aki már veltségben lemaradt feleség mellett ennek a már intellektuális igényű vezetőnek
kinézte magának a tsz-t, hogy nyugalomba

ao

szüksége volt egy megértő partnerre. Ez
az írói szándék, ami kiolvasható a könyvből, de ez ott is jobbára a szándék szintjén marad. Egy más dramaturgiájú, másfélórás, tehát kötött idejű filmben azonban ez a motívum még elnagyolt ábrázolásában is olyan nagy érzelmi emóciókat váltott volna ki a nézőtéren, hogy a
közéleti konfliktus
könnyen
kibillent
volna .a középpontból. Helyére pedig az

került volna: váljon vagy ne váljon egy
különben
jól dolgozó, a nehézségekkel
küzdő tsz-elnök, a zenetanárnő kedvéért.
Jobb, hogy nem erről szól a film. Ez mindenesetre egy másik téma, ami lehet, hogy
érdekes v.agy érdektelen, de mindenképpen másik.
Ettől elütő problémát jelent a film befejezése. Valamilyen irányban - egy kicsit az író nő helyett is - dönteni kel31

lett a forgatókönyvnek. Ez a döntés most
mintegy patt-helyzetet teremt, .ami önmagában még elfogadható" csak a képi megjelenítés teszi furává, szárazon tátogó halaival túldramatizálttá a befejezést. Egyébként Mihályfi Imre puritán egyszerűséggel igyekezett szinte sorról sorra vászonra
vinni a regényt. Érdekes és talán nem tanulság nélkül való a jelenség, hogya puritánegyszerűség
nem mindenben szolgálta
a hitelességet. Zsombolyai János
könnyen mozduló kamerája szinte csak a
nyitóképekben és még néhány rövid átkötés erejéig fog be tágabb, költőibb horizoritokat. Általában a beszélő emberre
koncentrál, hogya dialógusok minél jobban érvényesüljenek.
S itt érkeztünk el a regény nagy buktatójához:
látszatra miriden készen áll
benne, hogy szó szerint lefotografálják,
valójában helyzetei színpadias karakterűek. Szinte az elejétől a végéig Niklait Iát-,
juk-halljuk
benne, hol gyöngéd-évődően,
hol szelíd érveléssel, hol heves indulattal,
néhol dühödt kétségbeeséssal vitázni. Mivel a film hűséges maradt a könyvhöz,
ezeket a vitahelyzeteket
teremtette meg
a színészek számára, a karnerának tehát
szükségszerűen ezt kellett lefényképeznie.
A vita, a dialógus .azonban önmagában ha a költészet vagy a filozófia általánosabb szintjére nem emelkedik - könynyen akiszámíthatóság
hatástalanságával
jár. Bármennyire
igaz, amit kifejeznek
vele. Beleütközik a mindig változó hitelesség-igény aktuális buktatóiba.
3.

Változó hitelesség-igény, aktuális buktató?
Igen. A művészetek egész története, de
legpregnánsabban
talán a színház
és a
film története bizonyítja, hogy mennyire
változott az, amit a nézőtéren ülő közönség igaznak, a valóságban is megtörténhetőnek képzel. Nagyon komplikált és talán nem is egészen megoldott, feltérképezett területe ,ez az esztétikának. A tényeket azonban valamennyien tapasztalhatjuk. Amikor a dokumentumfilmek
és
tévé-közvetítések jóvoltából szinte naponta megrendítő élményeink vannak arról,
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hogy különböző korú, foglalkozású, osztályhelyzetű emberek milyen gesztusrendszert használnak, milyen magatartásformákat választanak különböző
élethelyzetekben, akkor a néző a játékfilm hőseitől
is hasonló életszerűséget vár. Mégsem szinészkérdés
ez csupán, hanem legalább
annyira dramaturgiai
probléma. Nagyon
jellemző, hogy az 1960-as, 1970-es évek
filmművészete milyen megoldásokat talál
világszerte, hogy megfeleljen ennek az újfajta hitelesség-igénynek.
A legkézenfekvőbb megoldás: a kérdés
megkerülése. Teljesen absztrakt környezet, pszichológia nélküli jellemek,elvont
gondolati konstrukciók bemutatása. A valósághoz csak az egészet, a konstrukció t
lehet mérni, azt az általános mozgást,amit
a mű kifejez. Egy másik lehetőség: a költői eszközök, a képi látvány, a valóságostól
elernelt
dialógusok
olyan
használata,
amely ugyancsak jelzi, hogya mű nem is
tart igényt a naturális valóság közvetlen
tükrözésére.
A harmadik lehetőség: reprodukálni a dokumentumfilmet, úgy bemutatni a kitalált helyzeteket és figurákat,
mintha azokat egy dokumentumrendező
ügyesen elleste volna az életből. Mind a
három típusnak megvannak a sajátos dramaturgiai forrnái, erényei és gyöngéi.
A Pókháló. azonban egy negyedik, ma
már jobbára csak a tévé képernyőjén látható típushoz tartozik. Ez a hagyományos
filmdramaturgia, színházias ihletésű módszereivel építkezik. Elsősorban a színész,
a színészi játék és a párbeszéd bontja ki
a cselekményt és reprezentálja a bemutatni kívánt gondolati mozgást. A tévé
képernyőjének
méreteiben
ez majdnem
természetes, már csak azért is, mert a
képernyőnek nagyobb affinitása van a beszélő fej iránt, mint a mozivászonnak.
Manapság pedig, éppen az újfajta hitelesség nyomán, gyakran érezzük, hogy a
nagyon valóságosnak elképzelt helyzetek
és párbeszédek, még ha tényleg a valóságot tükrözik is, mennyire egy író, rendező,
mesterségesen létrehozott szituációi.
Akkor is érzékelj ük, ha élettapasztalatunk alapján tudjuk - mint a Pókháló
esetében is -, hogy itt most a valóság

lényegi jelenségeit látjuk viszont a mozivásznon. A mű igazsága és hatása egy kicsit szétválik számunkra, hiszen igazságait
kívülről, tapasztalataink felől bizonyítja.
Persze, ez elvont esztétizálás,a Pókháló
sok részlete önmagában is meggyőző, hiszen itt a színészi teljesítmény kulcsfontosságú. Avar Istvánról ugyan nehezen
hisszük el, hogy ebből a faluból indult,
de mértéktartása
és legfőként személyes
emberi hitele megteremti azt a centrális
erőt, amely a film egyensúlyát megadja.
Madaras József szinte soha nem rossza
mozivásznon. Indulatos, keményfejű, igazságszerető munkásfigurái szinte alig hagynak bizonytalan, hiteltelen hézagokat.
Talán nem a legszerencsésebb választás
volt a nagyhatalmú Csegei szerepére Horváth Sándort meghívni. Sokszor bizonyította, hogy kitűnő színész ő is, de itt egy

tőle idegen alapkarakterű, s tegyük hozzá:
más külsejü figurát - s ez filmben sohasem mellékes - csak a "jól megcsináltság" szintjén tudott eljátszani. Koncz Gábor is inkább csak becsülettel eljátszotta,
semmint megélte Decki Zsiga íróilag is
kicsit felületesen megrajzolt agronómusát.
Egy dolgot azonban nem érdektelen befejezésül megemlíteni.
A nézőközönség
egy jelentős része éppen azért hálás, ha
elsősorban a színész produkcióira
épülő,
emóció kban gazdagabb lehetőségeket biztosító
filmet lát, mint a már felsorolt
egyéb típusokat. Ezt mutatja most a Pókháló k dvező fogadtatása is. Nem kevesen
vannak, akik számára ez a film adj a az új
magyar faluval való ismerkedés élményét.
Az ismerkedését, beleértve a konfliktusok
megism rését. Nem rossz, ha egy film
ilyenfajta erényekkel is dicsekedhet.
Rernálh László

POKHÁLO (feket -fehér, magyar) Hunnia Filmstúdió, 1974. R: Mihályfi Imre; I: Galgóczi Erzsébet; O: Zsombolyai János; Z: Hidas Frigyes;
Sz: Avar István, Madaras József, Koncz Gábor,
Káldy Nóra, Moór Marianne.

A SZEMBESíTÉS
Tarkovszkij:

BOLYGÓJA

Solaris

Stanislaw Lern: Solaris címu regénye a
tudományos-fantasztikus
műfaj
egyik
klasszikus alkotása. A címszereplő egy különös bolygó, melyriek egyetlen
lakója
van: a felszínének nagy részét borító óceán, ez a gigantiJkus agy, "aki" fantasztikus formákat épít önmagából és a bolygó
pályáját is módosítani képes, tehát sok34

kal többet tud, mint a Föld lakói, csak
éppen nem hajlandó szóba állni velük. Évtizedek alatt kutatók százai lajstromozták
a zseniális óceánalakváltoztatásait,
elemezték összetételét, és igyekeztek megfejteni azt a némaságba burkolt információt,
amit élet jelenségei rejtettek magukba, de
reménytelenül. Az emberiség érdeklődése

lassan alábbhagy, és a történet időpontjában már csak három .tudós dolgozik, az
egykor népes Solarts állomáson. A földi
irányító központ úgy látja, hogy valami
nincs rendben a bolygón; ennek vizsgálatára küldik oda Kris Kelvint, a pszichológust, aki érkezésekor megtudja. hogy az
űrállomás vezetője öngyilkos lett, két társa
pedig olyan furcsán viselkedik, mintha
meghibbant volna.
Kiderül, hogy az "óceán" valamennyiük
agyából kiolvassa a Iegszégyenletesebb,
legjobban titkolt emlékeket, és elpusztíthatatlan neurino-testben életre kelti őket.
Kelvin előtt megjelenik tízéve 'halott szerelrne, Harey, akinek öngyilkossága miatt
a férfi ma is bűnösnek érzi magát: az ő
agyában ez volt a legmélyebben elfojtott
emlékkép. A két másik kutató, Snaut és
Sartorius isa mélytudatából föl timasztott
látogatóval viaskodik és ezért ölte meg
magát főnökük,
Gibarian is. Kelvin először gyülöld .Harey solarisi mását, de aztán fokozatosan beleszeret az érző, szenvedő lénybe, és ezért késleltetni próbálja
társainak munkáját, akik igyekeznek kidolgozni a neu trino-szervezeteket
elpusztító gépet. Harey megérti, milyen szenvedést okozet. Kelvinnek az, hogy ő életre
kelt, ezért öngyilkossággal próbálkozik, de
neutrino-teste halhatatlan, percek alatt regenerálódik.
Közben Sartortus összeállít ja a "lényeket" megsemmisítő
műszert, és Harey
maga kéri, hogy "annihiIálják". A látogatók eltűnnek, az emberrel most először
kapcsolatot teremtő Solaris tanulmányozása újult erővel folyik tovább, és Kelvin,
aki vissza akart menni a földre, elhatározza, hogy marad. Nem tudja, mi lesz
vele, nem reméli, hogy Harey visszajön,
de él benne a várakozás, hogy a kegyetlen csodák ideje még nem múlt el teljesen.
A történet azonban csak keret: ez határolja a filozófus-moralista Lern gondolatait, melyeket rólunk, nekünk kíván elmondani. Mí történnék, ha valóban találkoznánk másf.ajta élettel, cívilizációval,
különösen akkor, ha az bizonyosan magasabbrendű, mint a miénk? Elfogadjuk-e

értelmes teremtménynek, vagy csak akkor,
ha megfelel a tudatunkban
oly mélyen
gyökerező, antropomorfizmus
alkotta elképzelésnek, és megpróbáljuk-e életjelenségeit a magunk képére és hasonlatosságára alakítva magyarázni? Kapcsolatot keresünk, vagy csak a Földet akarjuk kiterjeszteni a unindenség határáig? Milyen a
gondolkodó óceán, és milyeriek vagyunk
mi, emberek?
Az óceán szeszélyes. de valami megfejthetetlen rendszer vezérelte alakváltozásait
Lem igen részletesen ábrázolja, ami jó alkalmat ad arra is, hogy a leíró tudomány
módszereivel és korlátaival foglalkozzon.
A "szimmetriádok", "mimoidok" és más
képződmények bemutatása igazi filmtéma.
melyben a technika nyújtotta lehetőségek
korlátlan felhasználása sem válna öncélúvá, hanem értelme és funkciója is volna.
A regény pontos témája az emberi
helytállás, a kötelesség vállalása. Gibarian
összeroppan a körülmények
szorításában
és megöli magát. Kelvint értelme mellett
érzelmei is vezérlik; megpróbál emberként
viselkedni
az embertelen
he1yzetben.
Snaut kiábrándultan és tehetetlenül igyekszik túlélni az eseményeket, Sartortus pedig a megismerés mániákusaként hajszolja
az igazságot, és nem egyszerűen azért szeretne megszabadulni a neutrino-testű látogatóktól, mert kellemetlenek, hanem tudományos hipotézisének bizonyítása végett.
A tudós hivatása, az objektivitás kötelezettsége külön hangsúlyt is kap a regényben, a sajátos betétként megírt André
Berton-eset kapcsán. Ez a pilóta találkozott először az óceá:n által teremtett furcsa
lényekkel, d az ügy tárgyalásával megbízott tudósok hallucinációnak minősítették hihetetlenül hangzó kalandját, és tekintélyükkel belefojtották a szót Bertonba,
ahelyett, hogy megvizsgálták volna az esetet.
A regény cselekményének központi seála
az, hogy az állomás lakói kétségbeesett
küzdelmet vívnak a sajátemlékeikből, szégyeinivaló gondolataikból eléjük toppanó
lényekkel. A pszichiáter-orvos író ebben
az ötletben
neu trino-életre
kelt-ette a
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pszichoanaiJ.itikus irányzat alaptézisét. Az
analitikusok tanítása szerint az undorító,
szégyenletes
ösztönöket, gondolatokat, a
kudarcok ernléket elfojtjuk tudatunk mélyén, és ha ezeket sikerül "kianalizálni",
megszüník az általuk okozott feszültség,
testi és Ielki panasz.
A Solaris is így "explorálj,a" az emberi
tudat fenekéről a Iegrriélyebbre zárt ezért az óceán által talán legfontosabbnak
vélt - emlékeket, de ezek nem szállnak
el a szóval, hanem maradnak, Ierázhatatlanul. Érdekes megemlíteni, hogy a science-fiction - az SF - film egyik híres
alkotása, a Tiltott bolygó (Forbidden planet, 1956) is arról szól, hogy egy bolygó
civilizációját az a szörnyeteg pusztítja el,
amely lakóinaik kollektív tudatalattijából
kel életre ...
Harey "föltámasztása" lehetőség,et. teremt Lem számára, hogy megvizsgálja azt
a bizarr helyzetet: mi történik, ha két
ember, aki együttélni képtelen volt - hiszen egyikük emiatt öngyilkos lett -,
megint megpróbálhatja, hátha másodszor
jobban sikerül. Ha csak a tényeket nézzük, ez a lí:rai eseménysor a determinizmus diadala, hiszen Kelvin és szerelme
rnost sem maradhat 'együtt, bár Harey nem
végezhet önmagával; ehhez Sartorius segítségét kel'l :kérnie, aki fordított Faustként végül megtalálja a neutrino-lények
halhatatlansága
llen i elixírt, az "annihilátort". A puszta végeredmény
azonban
nem fejezi ki a mondanívalót: a Tegény
legszebb gondolata Har ey "emberré válása",akit a szerelern és a szenvedés mindennap újabb érzésekkel ,gazda:gít, míg el
nem jut oda, hogy maga döntsön sorsa
felől.
Tarkovszkíjt a regény szerteindázó
gondolataiból elsősorban a kötelesség vállalása, a kapcsolatok teremtésének kérdése és
a szerelmí történet Iírája érdekelte. Az általa filmre költött rnú szuverén alkotás,
azonban nagyobb hangsúlyt 'kaptak az érzelmek az értelem róvására.
Andrej Tarkovszkijt eddigi filmjeiben is
az foglalkoztatta, hogyan képes az ember
szembenézni sorsával, elég erős-e elfogadni vagy megváltoztatni helyzetét, akár ,a

közelmúlt (Iván gyermekkora), akár a távolabbi múlt (Andrej Rubljov), vagy a még
távolabbi jövő körülményei között vizsgálta hőseinek viselkedését.
Kelvin küldetése az, hogy megvizsgálja,
mi történik a Solarisen és a filmben többször hangsúlyozzák, hogy ettől a jelentéstől függ az állomás sorsa, ez dönti el,
hogy visszahívják-e
a kutatókat,
vagy
folytatódhat a munka. A pszichológusnak
'ezzel a felelősséggel kell megbirkóznia,
miközben ismétszembekerül
életének legnagyobb kudarcával. A múlt testet öltő kísértetei az állomás valarnennyi lakóját
próbára teszik, s közben a tudományos
feladat is megoldásra vár: sikerül-e kapcsolatot létesíteni az óceánnal és - ami
ettől látszólag elválaszthatatlan
- megszabadulhatnak-e .Jatogatóíktól''.
A helytállás, a kötelességtudás eltérő értelmezése
robbantja ki Kelvin és Sartorius ellentétét, amit még drámaibbá tesz az is, hogy
a rendező felfogásában kettőjük
jelleme
megváltozott; Kelvin lágyabb, Sartortus
pedig még merevebb karakterű lett, mint
a könyvben, Ez a jellemváltozás különösen
az utóbbi esetében fontos, A regénybeli
Sartorius kellemetlen modorú, de nagyon
okos és megvesztegethetetlenül tárgyilagos
tudós, a filmben viszont az objektivizmus
elvakult apostola.
Igen érdekes, ahogy Tarkovszkij újrafogalmazza Lern-nek azokat a gondolatait,
hogy miképpen tudunk majd kapcsolatot
teremteni más civilizációkkal.
A rendezés
számára ez a mindennapi életünkön túlmutató kozrnikus kérdés csupán lehetőség,
hogy rádöbbentsen bennünket arra: távoli
világok értelmes lényeivel csak akkor léphetünk kapcsolatba, ha képesek vagyunk
egymással is szót érteni, Gibarian meghal,
mert nem tudja kétségeit, szörnyű felismerését társaival megosztani és csak a
Kelvin számára hagyott képmagnó tekercsen mondja el az igazságot. Sartorius és
Kelvin külön-külön, egymást gyötörve keresi a megoldást, s kettőjük közt Snaut is
magára marad.
És mi történik akkor, ha az idegen élőlény nem úgy kíván velünk megismerkedni, ahogy mi azt a legjobbnak tartjuk,
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vagy szeretnénk? A tudósok többféle logikus matematikai nyelvet, jelrendszert
dolgoztak ki, mert ezek alkalmasak látszanak arra, hogy információt cseréljünk es
kozmikus társaink észrevegyék: mi emberek is értelmes lények vagyunk. De mi
van akkor, ha a más típusú
civilizáció
nem arra kiváncsi, hogy ismerjük-e a kettes alapú logaritmust - hiszen ha ez érdekelné, barátkozhatna egy számítógéppel
is -, hanem a matematika nyelvére aligha
lefordítható érzéseinket, ösztöneinket szeretné megérteni?
A Solaris kutatóínak szembe kell nézniük legszégyenletesebb bűneikkel, múltjukkal. Erre csak Kelvin képes; igaz, a
számára rendelt fantom szép: olyan szép
és nagyszerű, mint az emléke. Tarkovszkij
és a színész, Donatan Banionisz drámaian
éreztetik azt az érzelmi változást, ahogy
Kelvin az ál-Har ey megpillantásának remületétől fokozatosan eljut a mindent feláldozó szerelemig.
.
Harey-t talán azért teremtette az óceán,
hogy Kelvinneik erre adott reakcióját tanulmányozza, talán azért, hogy ezen keresztül fölvegye vele a kapcsolatot. Natalja Bondarcsuk visszafogott játéka jelzi,
hogy az éterien szép neutrino-fantom hogyan kap lassan emberi tudatot.
A legjobb alakítást Jurij Jarvet nyújtja
Snaut szerepeben.
Gyűrött arca, ideges gesztusai tökéletesen fölidézik az író
által megálmodott ügurát, azt az elkeseredett, kiégett tudóst, aki cinizmus a mögé
rejti érzelmes·ségét.
A jó színészi játék sokat segít, hogya
néző érezze; a film hűen igyekezett viszszaadni a regénynek azt a néhány eseményszálát, amit a rendező kiválasztott,
mégis hiányoljuk Lern művének azokat a
részeit, melyek kifejezetten filmre kívánkoztak, de azokkal Tarkovszkij adósunk
maradt.
A Solaris óceánját az író úgy ábrázolja,
hogy az valóságos kihívás a filmes szárnára. Az őrimagából 'hegyméretű "mimoidokat" emelő szuper-agyról elhinnók, hogy
bármikor képes emberformájú lényeket is
teremteni, a filmvásznon hullámzó kocsonyás pempő viszont a nézőre semmiféle
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benyomást nem gyakorol. Lehet, hogy a
rendező tudatosan nem használta a témában rejlő 'egzotikus, fantasztikus lehetőséget, pedig ennek itt funkciója van, ezáltal válik az egész hitelessé.
Hasonló történik a Tarkovszkij által is
feldolgozott André Berton-epizód során:
a bizo ttság nem hiszi el a pilóta félelmetes
látomásait,
de az egészről folyton csak beszélnek, pedig ez fontos része az irodalmi
alapanyagnak. és jelentős lehetne a filmben is.
A rendező hűen követi Lern gondolatmenetét, sőt pontosan eljátszatja a tárgyalást, ahol Herton elmondja a Solarison
latott fantasztikus vidéket és a különös
óriás-csecsemőt, aki a .hullámokon megjelent. Tarkovszkij itt lemond arról, hogy
ezt az általa is fontosnak tartott esetet
bemutassa, ami filmszerűtlen
megoldás,
hiszen csak elmeséli, amit láttatni kellene.
Érdemes ennek kapcsán arra is fölfigyelni, hogy Tarkovszkij a SolaTis-ban mennyire került minden groteszk, furcsa képet.
Nem látjuk Berton hosszasan megvitatott
"hallucinációit" és az űrállomás "látogatói"
is másképp tűnnek elénk, mint ahogy azt
várnánk. A bizarr külsejű, kövér néger
asszony, aki a regényben Gibarian mélytudatából öltött testet, a filmben idillikus
szépségű, kékruhás leányka alakjában jelenik meg. Ez csökkenti a történet hiteless égét, mivel a film hőseinek tudatából
materializálódott lényeket Harey kivételével mind szörnyetegként emlegetik, akiktől - Kelvint kivéve - minden áron szabadulni próbálnak.
Persze hiba, ha mindig csak a regény
felől közelítjük meg a filmet, de a Solaris
az irodalmi élmény től elvonatkoztatva sem
nyújt maradéktalan
élményt elsősorban
.azért, mert túlságosan hosszú.
P.edig csodálatos felvételekkel kezdődik.
Máltóságteljesen hömpölygő folyó, különös színű riínárok és f'alevelek, nyírfaerdő,
sötétre pácolódott faház, csillogó héjú almák, vágtató lovak. De a háromnegyedórás idilli bevezetésről nehéz lenne megmagya.rázni, hogy ilyen hosszan mi a funkciója. Hasonló a helyzet a - japán nyelvű
útjelzések tanúság a szerint - valószínűleg

Tokióban forgatott autózással is; a kocsi
sokáig fut az autópályán, de egy idő múlva
a Ié'legzetállűtó körforgalom mozgalmas
képe is unalmassá válik, és ·ez után már
az űrállomásori történő események sem
kötnek le úgy, ahogyan megérdemelnék.
Holott a film vége azt bizonyítja, hogy
Tarkovszkíj a scienee-fiction-történet megvalósításához tökéletes kifejező eszközökkel rendelkezik. Az óceán 'lassan mozgó,
agytekervényekre
emlékeztető hullámain
színte lebeg a kis szíget, rajta a film elején látott ház, a sötétvizű
tó és a fák. Ez
a gyönyörű kép összefoglalja a filmet, de
ennél sokkal többet mond : a Föld, az otthon utáni vágyat, féltett emlékeink törékenységét a sorsunkat meghatározó világban, sőt még arra is utal: valahogy ehhez 'hasonlóan őrizzük meg múltunk titkait agyunk szürke állományában.
Bizonyos vagyok abban, hogy Tarkovszkijszámá:ra
a Solarie nem valamaféle
műfaji kísérletezés, a változatosság keresése volt, hanem úgy érezte, hogy morális

és filozófiai mondanivalóját ebben a fOTmában tudja megfeLelő módon kifejezni.
Azt hiszem, hogya science-fiction korunk
egyik fontos rnűfaji jelensége, és szükségszerűen mánd több alkotó fordul ezekhez
a térnákhoz, mivel az emberiség néhány
szorongató kérdését sokszor csak ebben a
műfajban lehet megfogalmazni. A történet,
a fantasztikus helyszín, a távoli jövő fölvillantás a aztán úgyis csak különleges lehetőség, hogya
művész valami fontosat
mondhasson el saját koráról, hiszen Stanislaw Lern és Andrej Tarkovszkij is mindig rólunk beszél, akkor is, ha szkafanderbe bújtatja hőseit.
Matos Lajos

SOLARIS színes, szovjet, 1972. R: Andrej Tarkovszkij; I: S. Lern regényéből A Tarkovszkij
és Gorenstein;
o: Vagyírn Juszov; Z: E. Artyernjev; Sz: Donatasz Banionisz, Jurij J arvet,
Natalja Bondarcsuk. Anatolij Szolonyicin.
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KORTÖRTÉ~ET - MUSICALBAN
Fosse: Kabaré
Aki megbízható kalauzt keres a weimari
Németországba
és elsősorban Berlinbe,
bízza magát nyugodtan Christopher Isherwoodra. Az ifjú, pályakezdő író - "torikig
lévén az angol életforma sorvasztó konzervativizmusával", ahogy egyik ismertetője közli - felfedező útra indulta kontinensre. És megérkezett, angol nyelvtanárként,
a 30-as évek "Szodomájába",
Berlíribe. Abban a Berlinben - a weimari
korszak zűrzavaros haldoklása. a nácik
hatalomra való mind tűntetöbb felkészülése idején - épp elég felfedez.ésre érdemest, meghökkentót találhatott. Meg is
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írta. Írtak erről persze maguk a németek
is. Csak néhány cím és szerző - Kastner: "Fabian" , Kesten: "Boldog emberek",
Fallada: "Mi lesz veled emberke?", és a
már-már klasszikus remek, Döblin: "Berlin Alexanderplatz". Ők. azonban belülről
írtak, értesülten, gyötrötten, ök az életűk.ön mérhették le, mi is a jó abban a weimari Berlinben, Németországban, és milyen lehet az a még rosszabb, ami utána
következhet, és következett is.
Isherwoodnak, az idegennek, mindehhez,
semmi köze sem volt. Tehát tárgyilagos
lehetett. De szerette ezt a várost - hisz
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két regénye is fanyar vallomás Berlinhez l
- szerette képtelen, pusztulásba rohanó
életét, ezt a vonzó és ugyanakkor ellenszenves világot. 1931-32: Weimar rothadó orchideái még javában szivárványlottak a Kurf'ürstendammon,
de a virágüzletek kirakatai már a masírozó SA-t tükrözték, és harsogott a város: "SA marschiert mit ruhig festem Schritt" , énekelték a roharnosztagosok, biztos győzelmük
tudatában.
Az átmenet Berlin.ye, erről számol be
Isherwood. Csak ábrázol, szenvtelenül. "A
kamera vagyok - írja -, nyitott rekeszszel, teljesen passzív, felvételeket készítek,
nem gondolkodom. Felvételeket készítek,
egyszer majd előhívom, gondosan Iernásolom, fixálom". Ö .a karnera tehát. Első regényében - "Isten veled, Berlin" - csak
sejteti, hová is húz azért a szíve. A "Bécsi
ibolyák't-ból a regény háttere a Dimitrov-per és a bécsi munkásmészádásmár tudjuk is.
Az "Isten veled, Berlin" egyik epizódjának - kerek-remek novella - hősnője, a
kis amerikai tyúk, Sally Bowles. Ö is elment - akárcsak Isherwood - Berlinbe, ő
azonban szerencsét próbálni. Meghatóan
tehetségtelen énekesnő, táncosnő,
valami
ócska kabaréban produkálja magát, a Kurfürstendamm kávéházaiban keres szerelmet és protektor-t, ugyan akko r azonban a
maszületett bárány, maga ,a tisztaság, gyanútlanság. A nemi élet szakértője, tisztában
van annak valamennyi fellelhető változatával - önfeledten, oda sem figyelve, gyakorólja is -, de parányi kis lelkében
mindez annyi nyomot sem hagy, mintha
a bus zon vagy a vásárcsarnakban érte volna valami kalamitás. Mert a szíve túlcsordulóan gazdag, úgy tud szeretni időnként egyszerre többet is -, mint senki
más, de legtöbbször fogalma sincs: ki az,
akit éppen szerét. Egy csacsi kaméliás
hölgy, egy ártalmatlan-naiv Becky Sharp.
"Mint kezdő félvilági hölgy - írja róla
Isherwcod - meglepően kevés üzleti érzékről vagy eszélyességről tett tanuságot."
Teng-leng ebben a haldokló Berlinben,
abban az ordenáré kabaréban, azt sem
tudja, hol is él, mi történik vele, rní tör-

ténik másokkal. Ö csak. fel akar törni, érvényesülni. De egyelőre csak a férfiak fedezik fel, - Max Reínhardt vagy Bolváry
Géza még nem figyelt fel rá. Hogyan is
figyelhetne, hisz az a kabaré inkább lebuj, dústestű női malacbandával, pucér
ülepű, nagy mellű görlökkel. akikről legtöbbször nem tudni: nők-e vagy férfiak.
Ott dolgozik szerényen, időnként felcsíp
magának valakit, akire néha ráfizet, de
aztán gyorsan elfelejti. Elbűvölő, csupaszív, gyengédség, s legtöbbször akkor nevet, amikor sirnia kéne, és akkor sir, amikor nevetnie. Ha nem így tenne, nem ő
lenne Sally Bowles. Ez a ragyogóan megírt, csillogó női arckép Isherwood novellája.
De Sally alakja később is, máskor is
felbukkan. Vannak p.arányi kis történetei.
Ezekben is mindig ráfizet csacsiságára és
túlságosan nagy szívére. Hiszen nem tudja,
hol is él, hogy ez a kabaré már nemcsak
a sötét mellékutcában van, ez már maga
Berlin, maga Németország, egy süllyedő
világ.
Sally Bowles történetéből először a szoIídan
színvonalas
J ohn van Druten amolyan amerikai Bókay János, Fodor
László - írt vígjátékot "Én vagyok a kamera" címen. Ebből aztán többen megír ták a nagy sikerű rnusicalt, ez lett a
Broadway-szenzáció, a "Kabaré". A rókáról később harmadszor is lehúzták értékes bőrét, megszületett ,a film-musical.
Jay Allen és Hugh Wheeler remek forgatókönyve afféle parafrázis Isherwood témáira. Nemcsak Sally Bowles jelenik meg
tündéri csacsiságával, perzselő nőiességével, filléres szex-démonságával, már-már
anyás gyengédségével, hanem az Isherwood-fejezetek
számos alakja, epizódja.
Ugyanúgy vagy másként, megnyesegetve
vagy tovább fejlesztve, egy-egy mellékmondatban fedezve fel (és azt kibontva)
valami lényegeset. És nemcsak azt, ami
Sally-hez kapcsolódik, azt is, ami erről a
Weimar-végi Berlinről mond el mulatságosat. vagy viszolyogtatót. Furcsa dülogalighanem most történt meg először -,
egy táncos, zenés, látványos rnusical pontos kortörténet,
valóságos oknyomozás:
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hogyan is kerülhetett
uralomra
Hitler?
Miért is ájult szinte ellenállás nélkül a
nácizmus karjaiba ez a világ? A környezet elrettentő - valóban "kabaré", véres
kabaré: a csillogó-villogó lebujban folyik a tánc, vaskos ülepüket mutogatják
a táncosnők, dudaszerű mellekből szól a
zene, a ceremóniamester, afféle konferanszié, előtáncos és rigmus-éneklő - a hagyományos német moritat szellemében,
vagyis vidám-morbidan - csalogatja-csá-

bítja a nézőket, "animálja" a nézőtéren
ülő, ikipukkadásig kövér, söröző nézőközönséget, egyszer bohóckodik, máskor elriaszt-fenyeget, két női monstrum iszapbirkózása dob undorító sarat az önfeledt
tapsolókra, - harsog a palifogó, ócska
sláger, "Folyik a tánc, folyik a vér"
hogy egy hajdani amerikai krimi-revü cí-

mét idézzem. Az utcákon, mellékutcákon,
főutcákon ugyanakkor már masíroz az SA,
már verik-ölik a zsidókat, robbant ják a
kommunista gyűléseket.
És nem sok időnek kell eltelnie - a
produkció ugyanaz, darabos-ízléstelen zugkabaré, és a nézőtéren már sörhasú karszalagos nácik, omlatag Brunnhilda-szerű
hitves ükkel vagy szeretőj ükkel tapsolnak
ugyanannak a produkciónak. "Kabaré", ezt
adták címül a rnusicalnak, filmnek az alkotók - ezúttal valóban kabaré - és ez
nemcsak a helyszínt jelzi, hanem fintor
is: kabaré - a szó pontos értelmében ez a süllyedő világ. Szörnyű kabaré, mire a "műsor" véget ér, 1945-ben, jóformán semmi sem maradt a weimari, hitleri
Berlinből.
A forgatókönyv - és megvalósítása teli találat.
Eza történet - hisz Sally Bowles a fontos - könnyed, lebegő, varázsosan szívigható. Itt-ott
korrigálva, kiegészítve az
"alapszerzőt" ,vagyis Isherwocdot - Sally
Bowles romlott-naiv művészi, szerelmi és
emberi vágyainak a története. Ocska 'panzió valahol az Oranienburger Tor közelében, ahová áthallatszik az S-Bahn zúgása, ahol esetleg egyetlen éjszakára is
szobát, helyesebben ágyat lehet kapni, itt
lakik Sally. Ide érkezik a sete-suta kis
angol tanár - ez maga Isherwood, minden első személyben írt könyvében nevén nevezi magát, csak a filmben Brian
a neve -, és Sally fogadja. Csinos fiú,
Sallyt elbűvöli az ártatlansága, s ugyanakkor felébred benne k 't kézzel adakozó
érzékisége és kicsit anyai ösztöne is. Egy
ilyen ügyetlen kis angolt megfőzni, ez
nem jelent gondot a számára. Csak éppen
- hamar kiderül - egy kis baj van.
Brian ugyanis nem a nők iránt érdeklődik. Sally nekilát keserves feladatának elcsábítani Briant. Ez sikerül is neki mért ne sikerülne? Hisz csak az UFA stúdióiba nem tud bejutni! - és megkezdődik egy furcsa románc. Szerelem? Semmiképp. Egy kis emberség, erre vágyott
végeredményben
mindig Sally.
Brian adja az angol órákat. Kitűnő
nyelvrriester lehet, mert bőven vannak ta-
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nítványai, köztük a dúsgazdag zsidó lány,
Natalia Landauer is. És ahogy SaUy vagy
Brian - a "kamera" - nem tudja, mi készülődik, úgy a gazdag Landauer-lány
s m. Egy világ megy csődbe vagy pusztul
el, - de senki sem sejti. Még a ténye',
(egy-egy SA-merénylet) sem nyitja ki a
szemüket. Brian megfelel Sally emberianyai vágyainak, de azért mégsem az
igazi. Ekkor tűnik fel a siegfriedien szöke,
nyúlánk
Maximillan
von Heune, egy
arisztokrata család sarja, SaUy beleájul a
rendkívüli germánságú fiúba, aki fűt-fát
ígér neki - afrika i utazást többek közt
-, de a romantikus kastélyban
töltött
nászt másként <képzeli, mint SaUy. SaUy
ugyanis józan eszével mindent szabályosan tud csak elképzelni - a snájdig Maximilian a nászt először vele kettesben v.alósitja meg, majd kettesben Briannal... Az
afrikai utazásból, a szafari ból semmi sem
lesz, Maximilian ugyanis eltűnik, csak ő
sejti, mi vár hazájára - és ott marad
SaUy, teherben. Kié a gyermek? Honnan
tudná ezt SaUy, akinek mindenkin megesik a szíve? Brian vállalja, - kétes értékű szexualításának megoldása lenne egy
gyerek. Sally, bármennyire szeretne anya
lenni, elvéteti a magzatot - minden lehet,
csak valóban anya nem, és egyszer, méghozzá hamarosan Brian is rájönne, hogy
az ő érdeklődési területe mégiscsak egészen más. '. És Brian búcsút mond Berlinnek - "good bye to Berlin!" -, Sally
pedig várja a megváltó filmrendezőt, v.agy
ha az nem érkezik meg soha, a megváltó
szerelmet ...
Furcsa egy rendkívül fordulatos, mulatságos, fülbemászó zenéjű film-musicalról
azt mondani: velej ében iszonytató. De a
Kabaré - bármennyit nevessünk, izguljunk, bármennyir e hat is érzelmeinkre mégis az. Holott, legalább látszatra, szórakoztatni akar. Egy kicsit "istenek alkonya" is ez, helyesebben: egy már elevenen is eloszló világ alkonya. Vidáman,
tánccal, muzsikával, groteszk helyzetekkel, és mindig - különös módon ~ a németségre oly jellemző, kissé patetikus halalvággyal. Aki élt ebben a Berlinben én is éltem ott egy ideig, az "átmenet"

korszakában - az akár a kamera volt,
akár nem, tanúsíthatja. ilyen szörnyű és
egyben nevetséges volt. Visconti is felidézi ezt a Berlint, Németországot - az
Elátkozottak-ban -, de az bármennyi igazságot és valóságot tartalmaz, mégiscsak
operaiari kiókumláLt - tetézett perverzitásaival, vérfürdőivel.
Aki szemtanú lehe43

tett, azt is mondhatná rá: hamis. A Kabaré könnyedén, alvilági fénye:k, vértől
csorgó SA-emberek nélkül - a hitelesebb.
Nem tudom, kicsoda Bob Eosse, a rendező. Hány éves? Járt-e a weimari Berlin ben? De egy bíztos - és az ismeretlen
ezért kitűnő művész -, érezte, <tudta, milyen volt a közeg, melyben történetét eljátszatta. Sosem prédikál, sosem akar kortörténetet nyújtani, ő is, akárcsak Isherwood - a kamera. Úgy tud "elidegeníteni" - a kabaré
képsoraiban - hogy
Brecht is megdicsérné. Olyan f'anyaran
tud érzelmes lenni, hogy elhisszük: ezek
az érzelmek - sosem musical-érzelgősségek - még túlságaikban is emberiek. Egy
francia film-lap azt írta művéről: "igazi;
intelligens remekmű. Ritkán sikerül olyan
nagyszerű rajzot adni egy társadalmi és
politikai helyzetről. mint ebben a filmben,
ahol a kabaré mikrokozmosszá válik ... "
Ehhez persze olyan operatőr is kellett, mint
Geoffrey Unsworth, olyan zene, mint Ralph
Eurns és J oseph Kander zenéje, és olyan
színészek, mint. ..
De ez már egy új bekezdés.
Liza Minnelli - Judy Garland és Vin-

cente Minnelli rendező lánya - mindent
tud, amit ma, egyszerre, senki sem tud.
Nagyszerű színésznő. Úgy énekel - ha
nem jobban [-, olyan ellágyuló lírával és
agresszivitás sal, mint Barbra Streisand.
Úgy táncol, mint hajdan "a géppuska lábú" Eleanor Powell. Csupa líra, csupa rafinált esetlenség. Óriási, csodálatos szeme
van, csúf kis orra, fülig érő szája, - és
van amikor szebb, mint "a szépek szépe".
Talán azt lehetne rá mondani - zseniális. Szerencsére - játéka rá a bizonyíték
- ezt egyelőre még nem tudja. Az Oscardíj se világosítsa fel! És mellette-körülötte:
Joel Grey, .a "ceremóniamester",
Mictuiei York, a naiv, sete-suta Brian - most
is remek,akár
a Zeppelin-ben - Isherwood boldog lehet, hogy ilyen film-alteregója van -,a
nyugatnémet
Helmut
Griem, ezúttal
is, akárcsak a Viscontifilmben, a Siegfriednél siegfriedibb germán - a sem zsidó, sem germán Fritz
Wepper, és a zsidó Landauer-lány szerepében a finom, naiv Marisa Berenson ...
Musical? Kortörténet? Mind a kettő. És
mind a kettőnek - remek, egyszeri, ritka
élmény.
Thurzó Gábor

KAB/l.RÉ (Cabaret) színes, amerikai, 1972. R:
Bob Fosse ; I: Christopher Isherwood regényéból John Van Druten és John Presson Allen;
O: Geoffrey Unsworth; Z: Joseph Kandel'; Sz:
Liza Minnelli, Joel Grey, Michel York, Fritz
Wepper.
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A VÖRÖS

BOR ÉS A VÉR

Jegyzetek Polanski Macbeth-filmje

ürügyén

Nem vagyok filmkritikus, filmesztéta. S
nem szándékom könnyelműen és szerénytelenül alkalmi kirándulást tenni a filmkritika vagy filmelmélet területére. Egyszerűen arról van szó, hogy a FilmkuUúra
előzékenyen felajánlotta hasábjait azoknak a napló-jegyzeteimnek, melyeket PoIanski Macbeth-filmje kapcsán vetettem
papírra.
Sejtem, hogy e meg tiszteltetés a Shakespeare-fordítónak és Shakespeare-filológusnak szólt, nem az alkalmi forgatókönyvírónak. (Életemben két forgatókönyvet írtam: egyet Makk Károlynak - Szigligeti
Liliomfi-jából-és
egyet Várkonyi Zoltánnak - Heltai Néma leventé-jéből ... Ez
utóbbi még munkában van ... ) Nem, semmiképpen sem érzem magam filmszakembernek. Tanulságos forgatókönyv-írói múltam csak arra jó, hogy kellő szerénységre
indítson ,egy filmre vitt színjátékról .szólván. Tapasztalatból tudom, milyen teremtő
szellemi koncentráció s mennyi művészi
lelemény kell ahhoz, hogy egy eredetileg
színpadra szánt anyag életre támadjon a
filmvásznon is. Ha ez a feltámadás megtörténik, ha a moziban ülő nem azt érzi,
hogy lefényképezett színházat kap: már
ez magában is nagy dolog! Megérdemli a
felkiáltójelet. S a kérdőjelek csak ezután
következhetnek.

Mit kezdjen a film Shakespeare-rel?
Évtizedek óta minden Shakespeare-film
bemutatója újra meg újra fölveti e kérdést - oly elevenséggel, mintha először
merülne fel. "Ez filmszerű, de shakespeare-ietlen" - olvastam legutóbb is az
új Macbeth-film egyik megoldásáról világirodalmi folyóiratunk kritikai rovatában. (Nagyvilág, }974/2.) S hányszor 01vas tam az ellenkezőjét e kifogásnak a
közelmúlt
években, évtizedekben
más
Shakespeare-filmek
kapcsán! ("Ez talán
shakespeare-i, de nem filmszerű" - mondogatták a szakértők.)
A hol innen, hol onnan jövő, s hol ide,
hol oda vágó kifogások hallatán fölmerűlhetne bennünk: érdernes-e Shakespeare-t
egyáltalán filmre vinni? Bizonyára megszólalna a kétely, ha csak a Shakespearefilmeket boncoló (vagy koncoló) okos kritikákat olvasnánk. Ha azonban magukat a
filmeket nézzük - s nem egyedül, hanem
többnyire zsúfolt mozik nézőterén szorongva - akikor bizony inkább e kétely
ellenkezője motoszkál bennünk; az a sejtelem, az a kérdés: nincs-e Shakespeare
drámai életművében valami eredendően
filmszerű?
Amikor néhány évvel ezelőtt kötetbe
gyűjtöttem Sihakespeare-fordításaimat, s a
költő néhány munkatánsának
drámáit:
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jósodrú film" - írtam akkor. De hát forgatókönyvek ezek a klasszikus drámák?
- kérdezhette a tájékozatlan (vagy eltájolt) olvasó. Sokkal inkább azok, mint ötfelvonásos színművek - felelhet jük erre.
Hiszen a felvonásos tagolás, sejthetőleg,
nem Shakespeare, hanem a reneszánszdivatnak hódoló kiadók műve. (Ezt a kiadói hagyományt követik - egy jó évszázada már - a mi Shakespeare-összkiadásaink is.) Mindezzel nem mondok újat.
Már Hevesi Sándor így ír a shakespeare-i
drámáról : " ... Azt is mondhatnám, hogy
filmszerű, mert a film tér- és időbeli korlátlansága mellett a folytonos cser 'Igetésnek és váltogatásnak rnódszerével dolgozik, de emellett reális színhelyekkel." (Az
igazi Shakespeare.
- Táltos, 1919.) Hevesi méltán hangsúlyozza Shakespeare
drámáinak hatását elemezve, hogy azokat
a maguk korában "megállás és színváltozás nélkül egyhuzamban játszották". Persze, Shakespeare-nél döntő a szöveg pr
mátusa. Ha egy-egy jelenet közt Shakespeare időmúlást vagy helyszín-cserét akar
éreztetni, azt nem föl-legördülő függönynyel, hanem mindig az eleven színésszel
s az eleven szóval végzi el. Érdemes megfigyelni, hogy látszólag mily rögtönzésszerűen, valójában mily finom mesterkedéssel. Mivel nincs előfüggöny: ahhoz, hogy
új jelenet kezdődhessék, előbb minden
szereplőnek távoznia kell. Csak így jöhet
be a következő csoport, melynek fellépése
az időmúlást vagy helyszín-cserét (olykor
mindkettőt) tudtunkra adja. Ebből a kény. szerből Shakespeare és nagy társai előnyt
csináltak. Fölfedezték, hogyha egy történet helyett kettőt (vagy többet) futtathatnak - mint a dráma párhuzamosan haladó s időnként összefonódó szálait - akkor a szálak váltogatása nemcsak a helyszín-csere s az időmúlás illúzióját
adia
meg, de egyúttal olyan rugalmas drámai
formát teremt, amely az élet gazdagságát
sokkal könnyebben magábafog ia, mint az
állandó színtérrel és mezszakítatlan cselekménnyel dolgozó klasszikus drámatípus.
Ezzel a négyszázéves lelem 'nnyel valóban csak a film veszi majd fel a versenyt.
De a Shakespeare-dráma
és a film1-

könyvemben (Shakespeare új tükörben) e
darabok szövegét - az általános kiadói
hagyomány ötfelvonásos beosztását elvetve - egyvégtében iközöltem. "Az a célom,
hogy az eleven képzeletű olvasók előtt
.úgy peregjen le a cselekmény, mint egy
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dráma viszonyát más oldalról is megközelíthetjük. Polanski Macbeth-filmjét látva, eszembe jut, amit a népszerű krónikákat dramatizáló Shakespeare-ről és koráról Németh László írt: "Vagy tíz új színház épült a várostól északra, majd a
Temze déli partján ... Ebben a tíz színházban közel tízezer férőhely lehetett.
Mintha Szeged lakossága ötször tölten é
meg mostani Városi S.zínházát. Világos,
hogy itt nem színházról volt szó, hanem
moziról. A film mozgósította úgy az emberek szenvedélyét, mint a XVL század
angol és spanyol színjátszása. A Londonba
költöző Shakespeare is olyan formán riézhetett a színházra, mint azok a fiatalemberek, akik manapság a filmnél akarnak
elhelyezkední ... " (Egy Shakespeare-kép
vázlata.) Amint a mai publikum mozivásznon akarja látni Anna Kareninát éppúgy,
mint Moll Flanderst vagy Lolitát, s Kárpáthy Zoltánt, éppúgy, mint Mauglit
vagy Némo kapitányt:
akként kívánta
színpadra Shakespeare közönsége a divatos olasz novellák forróvérű szerelmeseit
és hidegfejű cselszővőit vagy Plutarkhosz
szenvedélyes római hőseit, s mindenekföIött: a ronggyá olvasott hazai krónikák véreskezű vagy glóriásalakjait.
Azt hiszem, az első dolog, amit egy
Shakespeare-t filmesítő rendezőnek nem
'szabad elfelejtenie, az, hogy ez a századok
során félisteni rangot kapott klasszikus
("a teremtés fele", mint Petőfi mondta) a
maga korában igen népszerű Író volt, valóságos "bestseller". E felismerés
bizonyára sok gátlástól megszabadítja a rendezőt. S bármennyi kockázattal jár is e
felszabadulás: azt hiszem, elengedhetetlen. Reszkető kézzel nem lehet operálni akkor sem, ha a kéz tisztelettől reszket.

Nos, Polanski kezében nem táncol a kés.
Őbenne, láthatólag, nem az a kérdés merül föl: mit kezdjen a film Shakespearerel - inkább az: mit kezdene Shakespeare
a filmmel? Ha ti. ma élne és forgatókönyvet írna ...
Dehát írna-e?
Elismerem, nem valamí tudományos

kérdés. Mégis érdemes eltűnődni rajta.
Hogy vonzotta ezt a színész-író t minden
új műfaj, amellyel torkon lehetett ragadni
a közö.nséget! A véres krónikákat és pezsgő vígjátékokat sötét tragédiák és fekete
humorú komédiák követték életművében,
majd a barokk színházi keretek angliai
megjelenésével: látványos, filozofikus mesejátékok. Az öregedő költő eltanulja a
fiatalok stílusát, s hatás-eszközökben "rájuk licitál". Valóban nehéz elképzelni,
hogy egy shakespeare-i alkatú író ne kapna a filmírás lehetőségén, ha történetesen
a huszadik századba veti sorsa ...
De hiszen Shakespeare színpadon is
mindenekfelett a szó művésze! - vethetik ellenem. Hogy vonzotta volna ezt a
gazdag nyelvezetű költöt a film, ahol nyilvánvaló a képi hatások primátusa s a szöveg másodrendűsége? Nos, színház is van
olyan, mely a szöveg másodrendűségét
hirdeti (újabban egyre agresszívebben), s
hogy ez az irodalom-lenéző színház soha
sem juthat egyeduralomra, annak fő biztosítéka, állandó garanciája éppen Shakespeare agyonverhetetlen életműve színházainkban. Miért ne lehetne hasonlóan üdvös hatása a Nagy Játékmesternek korunk
filmművészetére is? (Amíg annyi "szerzői
film" szövegének közhelyeit
vagyunk
kénytelenek hallgatni, addig könnyen hajlunk arra a véleményre, hogy Shakespeare
dialógusainak költői fényűzése kisebb púp
a film hátán, mint a filmgyárak háztáji
irodalmának sápadt termése.)
Másfelől: Shakespeare igazi szakembere
volt választott műfajainak. Nagyon tudott
alkalmazkodni a kapott keretekhez - s
ki is tudta használni őket a végsőkig.
(Babits Shakespeare-portréján
csüngő literátorokkal vitázva míndíg erősen hangsúlyoztam ezt.) Bizonyosak lehetünk benne, hogy az olyan műfaj-tisztelő
zseni,
mint Shakespeare, egész másfajta dialógokat és monológokat írt volna filmre,
mint színpadra.
De hát mindez céltalan fantáziálás, bármilyen szórakoztató is. A filmrendező (és
dramaturg) előtt ott a gyakorlati feladat:
úgy használni fel a századokkal ezelőtt élt
drámaköltő szöveg ét, hogy az se soknak,

se kevésnek ne hasson; s főként úgy, hogy
a film pergő képsoraiban
is ugyanúgy felszikrázzanak
a jól ismert sorok, mint ama
"fából ácsolt O betű" döngő deszkáin egykor. A mennyiséget
tekintve:
egy másfélórás filmbe az eredeti dráma szövegének
fele ha belefér. S annak, ami bekerül ha a rendező nem akar csalódást
okozni
-,
úgy kell hatnia Shakespeare
ismerőjére, mintha az egész költői művet, kapná; és úgy kell hatnia az egyszerű mozikedvelőre,
mintha
a maga
célszerűségében szép filmszöveget
hallana.
Bevallom : csalódásra
fölkészülve
ültem
be a moziba megnézni Polanski Macbethjét. Nyomot hagyott bennem, hogy a budapesti kritika
elég hisztérikusan
reagált
erre a filmre. Mutáló kamaszhangon
váltogatta a mélyről jövő lelkesedést
s a magasra csapó csúfolódást.
Akármelyiket
látom majd igazolva: nem kell-e szűkségképp beletörődnöm
abba, hogy a csodálatos energiákat
sűrítő, robbanékony
Shakespeare-szövegből
csak azt hallom, ami közvetlenül
lendíti
előre a rohanó
cselekményt? Nyilván látni fogom - gondoltam
- Macbeth véresen felfutó karrierjét.
De
mi lesz filmen a tulajdon
becsvágyától
szüntelen
szenvedö
lélek
tépelődéséből?
Hisz azt Shakespeare-nél
a monológok
hordozzák! Fogom-e hallani Macbeth megdöbbent suttogását:
... Úgy benne vagyok a vérben,
olyan messze, hogy átgázolni és
visszafordulni
egyformán nehéz.
És fogom-e hallani a sivár bűnei pusztájában magára maradt
ember hangját:

Elég sokáig éltem: az utam
zörgő, sárguló avarba hanyatLik ...
s ezeket

a felejthetetlen

sorokat:

Holnap és holnap és holnap: tipegve
vánszorog létünk a kimért idő
végső szótagjáig, s tegnap,jaink
csak bolondok: útilámpái voltak
a por halálba. Huny j ki kurta láng!
Az élet csak egy tűnő árny, csak egy
szegény ripacs, aki egy óra hosszat
dúl-fúl, és elnémul: egy félkegyelmű
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meséje, zengő tombolás, de semmi
értelme nincs,
(A Macbeth-részletek
t Szabó Lőrinc
fordításában
idézem.)
Nos, mindezt halljuk.
Polanski és Kenneth Tynan (társa a forgatókönyv-szerkesz,tésben)
kitűnőre
vizsgázik
dramaturgiából.
A Macbeth
lírai
gyöngyszem
i nem gurulnak
szét. Ezek a
merészen dolgozó művészek - nem holmi
kegyeletből,
hanem filmjük
sajáto
hangulati varázsa érdekében
mindent
átmentettek
a szövegböl,
ami költőileg
és
drámailag
fontos. Ez volt az érzésem már
első hallásra is, De (a Pannónia Filmstúdió
jóvoltából)
megkaptam
a dialóg-listát,
s
ellenőrizhettem
benyomásomat.
Más kérdés
persze,
hogy
filmen
is
ugyanúgy hatnak-e Shakespeare
költői telitalálatai,
mint színpadról.
Nem úgy hatnak. Olykor talán csak megkapó
képek
aláfestő
zenéje itt a shakespeare-i
vers,
Mint ahogy a legjobb filmzene sem juthat
úgy egyeduralom.ra,
ahogy egy szimfónia
a hangverseny teremben.
De Polanski még a monológo
javát is
megmenti!
Milyen szerencse,
'hogy a film Shakespeare-től függetlenül
is fölfedezte már az
úgynevezett
"belső monológot"
(azt a hatáseszközt, mikor a néma szereplők gondoLatait halljuk).
Említettem,
hogy
egy
kritikusunk
így aggályoskodik:
"Ez filmszerű, de shakespeare-ietlen".
Vigyázzunk
az utóbbi jelzővel! Marxnak - tudjuk volt hozzá humora, hogy azt mondja egyszer mosolyogva:
"Én nem vagyok marxista". Azt 'hiszem, Shake peare-nek, mint
forgatókönyvírónak
kisebb gondja is nagyobb volna annál, mint hogy minden áron
"shakespeare-i"
legyen.
•
De a szöveg java anyagának
és karakterének megőrzése
még nem minden.
S a shakespeare-i
cselekmény-építés
JeIményes
filmszerűsítése
sem elég az üdvösséghez. (Polanski ebben is erős!)
Mondjuk ki végre: rninden szakmai rálermettségen
túl az a döntő, mit ért meg,
s mi t közvetít
a r ndező a Shakespearedráma szelleméből.
Nem titok, hogy Polanski
úgynevezett

"horror-filmet" rendezett Shakespeare tragédiájából. Ezt nem elsőként állapítom
meg s nem meggondolatlan vádként írom
le. Hogy vád lesz-e belőle,az attól függ,
hogyan látjuk Shakespeare páratlan, de
cseppet sem finnyás életművét. Mert legyőzve áhítatunkat, meg kell kérdeznünk:
nem volt-e Shakespeare jeles horror-drámaíró is?
Az Antonius és Cleopatrá-ban nyílt színen dől kardjába a bukott vezér, de oly
szerencsétlenül, hogy nem hal meg, hanem
iszonyú agóniában kiáltoz segítségért.
Júlia tetszhalott kábulatál:Jól a sírboltban eszmél fel, hol "az új halott, a vérvaros Tybalt - már bomladoz a szemföd '1 alatt".

A L ar király-ban nyílt szírien vakítják
meg a székhez kötözött Glostert.
A Titus Andronicus-ban vagy tíz gyilkosság történika
nézők szemeláttára, elég
látványosan. Titusnak levágják a fél kezét. Laviniának kimetszile a nyelvét, s lecsonkolják mindkét kezét. A dajkát megfojtják. Ráadásul van itt még erőszak, tortúra, emberevés. Igaza van Jan Kottnak.
hogy "ehhez a reneszánsz drámához képest a mai Amerika ún. fekete irodalma
bűbájos idill".
A Macbeth sem kim 'li a gyenge idegzetű nézőt. Macduff kisfiát - aki egy €lragadó jelenetben szívünkbe lopja magát
zseniálisan naiv mondásaival - egy perc
múlva már a bérgyilkos tőrével hátában
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látjuk
anyjához
tántorogni:
"Megölt!
Anyukám!"
Mindez Shakespeare színpadáról való,
századokkal a horror-filmek divatja előtt.
Az az érzésem, ha a riporter leültetné
Polanskit televíziónk stúdiójában "Ötszemközt a kamerával", s fölvetné a "Shakespeare-ből horror-film"-problémát:
a filmrendező nem volna nehéz 'helyzetben.
Tanulságos mulatságul képz ljük el ezt
a beszélgetést. (Ennyi komoly töprengés
után a shakespeare-i dramaturgia szerint
is ránk fér már egy könnyű közjáték.)
Riporter : Ne haragudjon már, ha egy"rázós" kérdést teszek fel ...
Polanski: Csak tessék, tessék ...
Riporter: Azt olvasom ~ Nagyvilág februári számában: "Itt minden meg lesz
mutatva, minden meg lesz magyarázva,
mondja Polanski a vásári mutatványosok
módján. Különösen ötletesnek bizonyula
halálnemek variálasát illetően.,."
Polanski: Köszönöm.
Riporter: Nem szeretném, ha ...
Polanski: Komolyan köszönöm. Voltaireaz első francia, aki találkozott Shakespearedrámai
életművével - körülbelül
ugyanígy
reagált az élményre. Hadd
idézzem szószerint. (Könyvet vesz élő,
belelapoz.) "Hogy miféle élvezetet nyújtanak e tragédiák, arra nehéz válaszolni; ám néhány filozófus
mélyenjáró
megfontolásai nyomán, íme a magyarázat. - A székhordó szolgák, a tengerészek, a kocsisok, a boltossegédek, a mészárosok, de még maguk az írnokok is
nagyon szeretik a látványosságokat. Ha
kakas- vagy bikaviadalt, vagy éppen
gladiátorok harcát, temetést, párbajt,
akasztást, boszorkányságot, kísérteteket
mutatunk nekik, tömegével fognak odatódulni; s akad nem egy nemes úr is, ki
éppoly kíváncsi, mint a nép. Shakespeare tragédiáiban aztán mindent megtaláltak London polgárai; ami a kíváncsiaknak tetszhetik."
Riporter: Úg-y látom, a Nagyvilág kritikusa sokállja a vért az ön filmjeiben ...
igen, itt van (olvas): " ... A vér nyomait mossák föl apadlóról .. , Ugyan50

úgy, mint pár perccel ez előtt a jelenet
után a vörös bort, amely Banquo szelemének megj lenésekor ömlött ki a rémült Macbeth elejtett poharából. A
vörös bor és a vér párhuzama enyhén
szólva primitív."
Polanski: Ez érdekes. Tudja, nálunk, lengyeleknél gyakran idézték, az iskolában
is tanították azt az Arany-balladát, Az
egri leány-t, amelyikben "magyar és
lengyel deli táncra lendül" ...
Riporter: (Boldog, hogy idézhet.)
Csörren az
Szép piros
Szép piros
Odabent a

ablak, bezuhant az ajtó,
bortól iszamós a padló,
vértől sikamós a padló:
cseh, odabent a Tabló!

Polanski: "A vörös bor .és a vér párhuzama enyhén szólva primitív" - mondaná az önök kritikusa. De én szeretem
a primitív Arany Jánost. Iskolai emlék.
Riporter: Nem haragszik, ha tovább olvasom a kritikát?
Polanski: Sőt, kérem,
Riporter (olvas): "Már csak legyintünk,
amikor a képzeletbeli 'tőr komikusan lebeg a levegőben ... "
Polanski: Bocsásson meg, de ezt nem értem! A Macbeth szeme előtt lebegő tőr
Shakespeare leleménye!
Riporter (tovább olvas): "És mit szóljunk
a vasorrúbába-szerű
boszorkányokhoz,
akik kígyót-békát főznek üstben ? Ez az
önképzőköri képzeletvilág nemigen illik
ahhoz a filozófiai gondolathoz, amelyet
Polanski abanyák jóslatához fűz,"
Polanski: Bocsánat, most már bizonyos,
hogy a kritikus nem vette elő az eredeti
drámát. Sajnálom, ha kiábrándulást okozok neki, de ez az "önképzőköri képzeletvilág" is Shakespeare-é. A IV. felvonás első jelenetét idézem :
Első boszorkány: Űst, üst, gyűlj tele!
Férget, mérqet üss bele!
Legelőször,
Te kerülsz

buta béka,
be a [azékba!

Folytassam ?
RipoTter: Nem, köszönöm, inkább megkérném írjon be ide a vendégkönyvbe valamit ...

Fordítsuk komolyra a szót.
Az igazságszeretet
kapatott
tréfára;
de
az igazságszeretet
azt is megkívánja,
hogy
ne kenjük el tréfával a fő problémát.
A Macbeth-film
megítélésében
kétségtelenül az lesz a sarkalatos
kérdés:
mit
ad tovább a rendező Shakespeare
drámai
üzenetéből ?
Mit ad tovább" és mit ad hozzá?
Mert
furcsa
módon:
a műfaj-váltás
(színjátékból
- filmdráma)
csak úgy lehet
veszteségmentes,
ha a rendező a filmesítés lendületében
a saját líráját s filozófiáját is felszabadítja
- Shakespeare
szolgálatában. (E két utolsó szón nagy súly van!)
Némi távlatból nézve Shakespeare
csodálatos utóéletét,
azt kell látnunk,
hogy
minden
korszaknak
megvolt
a
maga
Shakespeare-je.
(Minden
kor
olyan
Shakespeare-t
kap, amilyet megérdemel?)
Úgy látszik ·az átdolgozás
nem a rossz,
hanem a jó drámák sorsa: a rossz drámákat egyszerűen
elfelejtik.
S hadd teszem hozzá: nemcsak koronként, de nemzetenként
pontosabban:
kultúr-kőrönként
- is más-más színezetű
Shakespeare
elpusztíthatatlan
életműve.
Ahogy beszélhetünk
a franciák
Shakspeare-jéről
(melyet egy századon át Voltaire, majd egy újabb századon át Hugo
határozott meg), vagy ahogy szólhatunk német Shakespeare-ről
(mely a múlt században Goethe, a mi korunkban Brecht nyomait viseli), úgy beszélhetünk
- ez egyre nyilvánvalóbb
a lengyelek
Shakespearejéről is. Elég, ha Wyspianski,
Zawi:stowski,
Kott, Polanski nevét említem, hogy világos legyen, miről van szó. Jan Kott olyan
lelkesen ír Wyspianski
Hamlet-könyvéről,
mint aki szerzőjében
szellemi elődjét tiszteli. A legjelesebb új lengyel rendezők viszont - kis túlzással szólva - mintha mind
Kott "köpenyéből
bújtak volna elő". Az
Amerikába
szakadt Polanski sem kivétel.
Mi jellemzi
ezt az új lengyel
Shakespeare-szemléletet
(am ly persze nem maradt lengyel határok között) ? Úgy tetszik,
1939 szeptemberének
sokkja
tanította
e
lengyeleket
Shakespeare-t
olvasni. Az a
felejthetetlen
megrendülés,
mikor
egyszerre szakadtak
be az ország és a lélek

védőgát jai. Túlzok, mikor így mélyítem
ki Polanski kegyetlen
Macbeth-víziójának
hátterét,
IS nem
egyezerűen
Hollywood
horror-filmjeinek
véres piacát 1átom mögötte?
Alig hiszem. Jan Kott elképzelt
Shakespeare-rendezője
egy
elképzelt
Shakespeare-előadáson
így
beszél
az
együtteshez : "Kegyetlenaza
világ, amit
ez a szövegkönyv
bemutat. De mindegyikünk megtapasztalta
már a maga bőrén a
világ kegyetlenségét.
Egyesek lázadoznak
ez ellen a kegyetlenség
ellen, mások elfogadják,
törvénynek
tekintik.
De ezeket
épúgy szétmorzsolja,
mint amazokat." (Jan
Kott: Kortársunk Shakespeare, Gondolat,
1970. - 87. old.) A fenti sorokat a Hamlet kapcsán írja le Kott, de Macbeth-elemzését ugyanez a szellem hatja át. "A történelema
Macbeth-ben
áttekinthetetlen,
mint egy lidérces álom." (U.o. 100. old.)
Bizonyos, hogy Shakespeare
tragikus
világlátása még hangulati mélypont jain sem
süllyed ekkora reménytelenségbe.
A Macbeth nem leverő, inkább felkavaró
mű.
Leverővé a filmen az teszi, amivel a Kotton nevelkedett
rendező megtoldja a drámát.
Shak spesre-nél
Macbeth
bukása
után mindenki fel1élegzik Skóciában. Polanskinál
az új király
nyomorék
öccse
sántikálva
indul
meg a sötétben,
hogy
ugyanazokkal
a lélekmérgező
hatalmakkal
találkozzék,
kik felzaklató jóslatukkal elindították Macbeth-et a királygyilkosság
felé.
Említettük, milyélénken vitatják Budapesten : nem lett-e a hollywoodi lengyel művész hűtlen Shakespeare
szelleméhez. mikor horror-filmet
rendezett a Macbeth-ből.
Én azt hiszem, sebezhetöbb
pontja a rendezésnek az az emberileg érthető, de művészileg
fölösleges
ború-többlet,
mellyel
Polanski a Shakespeare-tragédia
végén derengő eget is "bakacsinba
vonta".
Mészöly

Dezső

lVIACBETH színes, angol, 1972. R: Roman PoIanski ; 1: Shakespeare drámájából R. Polanski
és Kenneth Tynan; O: Gil Taylor; Z: The Third
Ear Band; Sz: John Finch, Francesca Armis,
Martin Shaw, Nicholas Shelby.
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A "GAMMA-TÉNYEZŐ"
A Hét tonna dollár humorához
A Hét tonna dollár közönségsiker. Napok7wL eLőre elkelnek a jegyek
előadásaira.
J ogos igény kifejeződése ez az érdeklődés.
Az effajta igény kietéqitése
nemcsak
a
filmgyártás
gondja; a színház, a könynyű zene, a könyvk~adás (a színvonalas
lektür megteremtése)
egyaránt kénytelen
számoLni vele. Am a magyar filmgyártásnak immár akut problémája,
hogy az
évente készülő mintegy húsz filmből kell
a legkülönbözőbb kötelezettségeknek
megfelelni: teret engedni a magyar filmművészet fejlődését segítő kisérbeiezésmek, s
ugyanakkor a szórakozási igényt is szem
előtt tm'tani.
Színvonalas szórakoztató film tervénél
igazán kitűnő vábasztásnak tűnik Csurka
István vaLamelyik
munkájához
fordulni.
Az író sajátos humora, vonzódása a g1'6teszkhez,
feszüUségteremtő
előadásmódja
szinte kínálja magát erre.Ráadásul Csurka
kitűnő fiLmíró. Nem egy nyomtatásban
is
megjelent műve - fiLmregény ; így a Hét
tonna dollár is, mely címadó dambja a
Szépirodalmi
Könyvkiadónál
1971-ben
megjeLent kötetének.
Az eredeti filmregényben a szerencsejátékok
eredményeit
Látnoki módon előre megjósoló kis bohócnak és ezt a képességét népg'azdas-ági szinten, sőt a kapitalizmus
eiletii harcban kiaknázó táreamak: a története
.játékos-komolyan visszás jelenségeket,
magatartás.formákat,
emberi
gyöngéket
szatirizál.
Hogy a kispolgá7'i lottó-vágyáLmok
ilyen
fokú megvalósulása már keserű boldogság.
S a munka öröme nélküL ez az örökös
tobzódás a jóLétben üressé, céltalanná, fásulttá teszi az életet. E mellett az alapmotívum meLLett a történet számos apró
csattanót, fricskát, "csurkai" ötletet foglal magában. Az író kedvvel, leiuliilette;
írta meg történet é t a film számára. Nyilatkozatában ezt alá is húzza: Filmet írni
gyönyörű munka. Alig van jobb és hasznosabb iskola egy fiatal prózaíró
számára:
pontos, csattanós szituációkat teremteni,
cselekményt bonyolítani, az egymásra fe52

leselő képsorok ritmusával gondolatokat
kifejezni! Olyan ez, mint a sportolónak az
alapedzés. Boldog vagyok, hogy járhattam
ebbe az iskolába!
Mindezt - most már a megvalósítást ilLetően - Hintsch György, a film 1'endezője is nagyon .jól tudja, hiszen profi. Ismeri
a mozgalmas képek, a vál'tozatos
helyszíne k, a vonzó beálLítások
hatását.
Szereposztása
biztos
közönségcsalogató.
Ráadásul két vonatkozásban
is etkbteiezett: azzal, hogy a szór.a7wztató vígjáték
és az irodalmi alapanyag
szükségessége
meliett egyaránt hitet tett. Minden adott
volt tehát a sikeres megvalósuláshoz
A
megvalósítás
útja azonban melyet a
végső eredmény, maga a film szemiéitet
számunkra - mégis járhatatlan.
A rendező munkáján nemcsak a film elfogadhatatlan szeiiemiséq ét kérhetjük számon, hanem Csurka iróniájának, humorának eLsikkadását is. Noha Hintsch közisme7'ten az író szoiqáuita mellett tört lándzsát nem is egyszer, a magyar ireilolom. és
film kapcsolatának
ápolása meüett. Arra
nem is gondolhatunk,
hogy az írói mér cét
talán vaLahová feLjebb helyezi és esetleg
Csurka ninCS rtiita a kiválasztottak
listáján.
Jogos a gyanúnk, hogy Hintsch ezúttal nem álLt hivatása magaslatán. Filmet
ugyanis csak egyfajta módon, azonos hőfokon és azonos hittel lehet csinálni. Bármilyen műfajban. Ebben a filmben azonban csak oicsö viccelődéssel, papírosízű figurákkal toláikozurúc.
Ősrégi ká7·tyás babona, hogy a női test
intim érintése szerencsér hoz. Ennek részletezéset írott és íratlan etikai törvény, de
főleg a .jÓízlés tiU.ja. Am ne legyünk prüdek, egy kis pajzán feLhangot Csurka is
megpendít. Éppe11 annyit, amennyi mulatságos, derűt keltő. Azt a bizonyos "gamma tényezőt" azonban így mondja el Luciano, a bohóc: A gammatényező én vagyok. Az élet m. A vágyaim. A magányosságom. Lassan, pislákolva élek. A gamma-

tényező azt jelenti, hogy nem így kellene
élnem.
Hintsch megfogalmazásában
azonban ez
a gammatényező
átváUozik. MáT nem is
érintési, hanem egész mást, egyéTtelmű aktust jelent. Nyikorgó, himbálódzó kalyiba,
hullámzó lepedő és ehhez hasonló mozzanatok, melyeket
valóban lehetetlen
már
taqlalni, - ezek jelentik Hintsch számuira
a film humorát. Messze jáTunk itt a szatirátol, a csipkelődő, humoros ábrázolástól.
Ez máT az évtizedekkel
ezelőtt megboldogult Komédia Orfeum szelleme, közönségessége. BáT ott legalább a kitűnő kabarészínészek egyéni humora mentette a menthetőt.
Igen, a szinészek, Ha máshol nem is; de
ezen a téren igazán rendelkezünk
haladó
hagyományokkal.
A harmincas évek gyakran olcsó anyagból összefércelt filmvígjátékaiban a gyengébb szövegeket
is élettel, sajátos pesti humorral töltötték meg
a színészek. A felejthetetlen
Kabos Gyula,
Mály Gerő, GÓzon... A nők között Gombaszögi Ella. Mi volt a titkuk? Természetesen elsősorban
a szmeszi
egyemseg.
Csakhogy sajátos humorukon belül futotta
tehetségükből
jellemábrázolásm,
karakteralkotásra is. A vázlatos figuTákból is jellemet teremtettek,
élő alakot. A környezetet, a mindennapok
humOTOS pillanatait
be tudták vonni a játékba.
Kabos László is kétségtelenül
nem kis
népszerűséget
vívott
ki. Ő "a kis vörös
Kabos". Legfőbb hsunorjorrása, hogy bizony nem Adonisz. Az ilyesmi
azonban
önmagában
még a burleszk
hőskorában
is kevés volt. Ben Turpinon nemcsak kancsalsága miatt nevettek.
Stan és Ptin-on
nem azért, mert az egyik kövér volt, a
másik sovány. Indulat, szenvedély
volt
minden alakításukban,
határozott, tudatos
színészi cél; mit akarnak: karikírozni, hova
vezet cselekvéseik sora. A hitelesen meg-

valósított humoros jellem vált aztán mulatságossá. Gondoljunk
aTTa a néhány
szóra, amit a korábbiakban idéztünk CsurkátóI. Micsoda útmutatás a rerulezimek; a
színésznek
Luciomo
figurájához!
Persze,
ha ezt a motívumot
bontották volna ki,
más film sziüetett volna.
De még az adott cselekménysorban
is
vértelen a színészi .játék. Darvas Iván és
Btirtli György nemcsak egyénileg
kiváló
szinészek, de szinpadon mint partnerek,
szikrázo humorú kettősükkel
tettek emlékezetessé e'9yébként közepes vígjátékokat
is. Ebben filmben nem mennek túl az elsődleges, rutin
színjátszásnál.
Igencsak
erőtlenek a női főszereplő k is. Egy bizonyos: gondos rendezői játékvezetés
nélkül
nincs filmszínészi alakítás. Nem elég csak
a nevek
közönségcsalogató
varázsában
bízni.
Szórakoztató filmre, hwmorra, derűs vígjátékokra szükség van. A filmtörténet
kiválóságai mutatnak rá példát, hogyan lehet ezt színvonalasan
megoldani. Frank:
Caprától Pietro Germiig, René Clairtől
Charles Chaplinig tart a névsor. Félreértés ne essék; a példák felsorolásával nem
a zsenialitást kívánjuk számon kémi. Az
vagy megvan, vagy nincs, szerencse dolga.
De egy biztos, és ezen már érdemes elgondolkozni, hogy ők nem "gamma-tényezőben", hanem
emberben,
társadalomban
gondolkoztak. És rendkívüli módon hittek
abban, amit csináltak. Hogy milyen közönségigényt elégít ki a Hét tonna dollár, milyen várakczásokkol
keresi ezt CL filmet a
mozinéző, az alapos szociológiai, pszichológiai vizsgálatot igényel. Egy azonban bizonyos. A közönségsike1' nem ment fel a
komoly mérlegelés alól, nem igazolhat ízlésbeli eltévelyedéseket.
Sőt, kötelező érvénnyel juttatja eszünkbe a gyakran idézett Karinthy mondást: "Humorban
nem
ismerek tréfát!"
•
Karcsai Kulcsár István

HÉT TONNA DOLLÁR (színes, magyar, Budapest Filmvállalat, 1974.) R: Hintsch György; I:
Csurka István; O: Illés György; Z: Aldobolyi
Nagy György; Sz: Kabos László, Bárdi György,
Darvas Iván, Vörös Eszter.

PREMIER PLAN

VSIEVOLOD
A KLASSZIKUS

PUDOVKIN
PUDOVKIN

Ki rkegaard mondja Mozartról,
hogy a
Don Juan nélkül is zseniális művész lett
volna, de zzel a műv 'vel kla szikussá
lett. A zseni találkozott a méreteihez illő,
megfelelő témá val. Ebben az ért lemben
állít juk Pudovkinról,
hogy zseniális művész, akkor is, ha nem alkotja meg Az
anyá-t (1926) és a Szent-pétercár
végnapjai-t (1927). E két művével azonban
klasszikussá lett.
E paradoxonnak tetsző gondolat kifej Léséh z egy t ljes Pudovkin-monográfia lenne szükséges. Egy cikk szűk keretéb n
csak felvázolni lehet a gondolatmenetet,
s talán ez sem fölö l ges. Megkönnyíti ezt,
hogy Pudovkinról már elóz sokat írtak,
tehát nem most kell őt f !fedezni. ViszonL
mind nképpen szük ég é teszi, hocry
érintsük a témát - mégha vázlatosan is
-, az a sajnálatos jelenség, hogy az életmű gésaének
valódi értékét
c ökkenteni
látszik néhány gyengébben sikerült alkotás. Másrészről e művekb "l minduntalan
elénk villan alkotójuk zsenije, de nehezebben fogjuk fel klasszicitását. Ha e cikk
csak ösztönz' st ad is ennek végiggondolására, már meg l het a maga haszna.
Pudovkin legjelentősebb művei a húszas
évek közepén keletkeztek, de legalábbis
ekkor érték Pudovkint azok az impulzusok, amelyek e művek létrehozására in-

Ezek az évek azonban magának a
filmművészet létrejöttének
évei is. Jéhány egyedi jellegű nagy művészi teljesitménytől
eltekintv,
a filmművészet
még nem tekinthet vissza hagyományokra, irányzatckra,
stílusokra.
A hagyományok, melyek a művészet bázisát képezik,
most vannak alakulóban. Pudovkin a filmművészeL létreh zásában, a filmnek mint
önálló művészetnek meg teremtésében, a
a film i ábrázolás és hatás merész kisérl teiben vállalt ki melkedő sz repév l lett
kla szikussá.
filmművészet még csak kibontakozóban volt, f jl Li ége n m adhatott szilárd
alapot az alkotáshoz. De a társadalmi körü lmények
különösen
sok
segíts' get
nyújthatLakgondolhatná valaki, visszatekintve ezekre az évekre. Túl a forradalom győzelmén, a polgárháború, sőt az új
gazdasági politika kezdeli viharain, látszólag egy tisztultabb helyzet ihletett alkotá ra. Valóságban a húszas 'vek közepe
nagyon is viharos volt a Szovjetunióban.
A polgárháború után nemcsak egyszerűen
újjá 'pítésről volt szó, hanem továbblépésről - elsősorban az iparosítás területen,
de az élet minden szférájában is. Vitáktól volt hangos a közélet, és különböző ellenzéki csoportok aktív ellenállása volt
tapasztalható. Az is mindinkább nyilvánditották.
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valóvá lett, hogy a soktéle gazdasági, szervezési, technikai, társadalmi stb. - feladatok másféle embereket kívántak meg,
mint a polgárháború nyílt csatái. Ezt a
párt XIV. kongresszusa (1925. XII. 183l.) meg is fogalmazta. Ebben nemcsak az
új feladatok meg nem értés ének, az öntudatosság hiányának bírálata kapott hangot, hanem annak a szándéka is, hogy túllépjenek a vulgárisan értelmezett egyéni
érdekeken. ellensúlyozzák az új gazdasági
politika által többé-kevésbé újra felszított
anyagiasságot.
A témát tehát azokban az ellentmondásokban,
feszültségekben,
élményekben
adta meg a kor, amelyeket az öntudatos
forradalmárok
sokszor szinte kétségbeesett törekvései, a jószándékú, de öntudatlan réteg passzivitása vagy éppen negatív következményekkel járó cselekvései
és akifejezetten
érdekeiért tevékenykedő
önző csoport magatartása eredményezett.
A sokszor értetlenségbe fulladó, a nyers
érdekeken, önzésen megtörő forradalmi
szándékok, a lelkes és n mes tettvágy
időszaka volt ez.
A kornak ezt a nagy élményét a múvészetek is úgy öntötték formába, hogy
szembesz gezték a forradalmiságet e sokfajta magatartással (önzés, tétovaság stb.),
ahogy ezt a filmművészetben
Szergej
Eizenstein és Pudovkin tette. Pudovkin
nem annyira a történelmileg egy,edül igazolt, lehetséges forradalmi magatartás intellektuális bizonyítására (sőt evidenciajára) helyezte a hangsúlyt, mint Eizenstein, nála a forradalmiság inkább az emberi szenvedélyekből, emóciókból, a teljes
személyiség
következetességéből
fakad.
Pudovkin a forradalmat az ember belső lehetőségeként vizsgálta elsősorban.
Egy cikk keretében még a kor adta alaptémát is nehezen lehet érzékletessé tenni
(a kierkegaard i értelemben), hát még a tehetséget, amely azt drámai művekké
formálta, Valamit azonban néhány életrajzi
mozzanat megmutat belőle.
Pudovkin 1919-ben lett az Állami Filmművészeti Iskola hallgatójaVlagyimir Gárgyin osztályában, Majd 1922-ben Lev Kulesov mellé került. Pudovkin mindkettejük
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mellett színészként IS dolgozott. A színész
szerepe akkor a filmi ábrázolás legfőbb
kérdése volt. Szemléletek csaptak össze e
kérdés körül. Gárgyin és Kulesov teljesen
különböző felfogás hívei voltak a színészi
játék terén. (S mindkettőjük felfogása kűlönbözött Eizensteinétől, aki megkövetelte,
hogy színészei külső adottságaikkal, megj lenésukkel fejezzék ki társadalmi hovatartozásukat.)
Kulesov ún. "naturcsik"-jai
Eizenstein "tipázsai"-val szemben a külsőleg megszervezett, célszerű mozgások ma úgy mondanánk: behaviouristamódszerével próbálták ábrázolni az embert. Gárgyin színészei (és maga Gárgyin)
- Sztanyiszlavszkij elképzeléseinek megfelelően - a belső átélés és fizikai cselekvés kombinációjával igyekeztek elérni
ezt a célt. Pudovkin (viszonylag gyorsan)
elszakadt Kulesovtól, s vele a biomechanikai ihletésű színészi játéktól - amellyel
nem tudott mit kezd ni -, és Eizenstein
tipázsait próbálta a Gárgyinnál tanult játékstíl ussal összeegyez tetni.
Szergej Eizenstein a szó szoros értelmében támadást indított filmjeivel a néző
ellen. Sokkoló hatásu, attrakciós
ábrázolással akarta eljuttatni a nézőt ahhoz a
felismeréshez, hogy csak a forradalmiság
választható. Pudovkin nem tagadta - sőt
vállalta - az ábrázolás eizensteini sajátosságait, de nem kívülről, nem intellektuális oldalról indult a néző "ellen" (nem
a tények konfrontálásával akarta belátás ra
bírni), hanem belülről, az emóciók felől
közelített hozzá, az érzelmekkel, szenvedélyekkel teli magatartásokat ütköztetve
össze.
Klasszikusan
mutatkozik
meg ez a
szemlélet, kifejezési törekvés az Az anyában. Az anya öntudatra ébredése valami
ellen megy végbe, az iszákos apa, a lelketlen börtönőr elleni lázadásként.
Elegendő ezzel kapcsolatban a börtönőrre
gondolni. Egy tányér áll előtte az asztalon ételmaradékkal, amelyre egy svábbogár mászik. A katona igyekszik agyorinyomni az ujjával, de nem sikerül. Játékká válik számára az üldözés, amelyre
boldog mosollyal reagál is. incsen tehát
börtönbeli kínzás stb. (mint oly sok ké-

Az anya

Patyomkin páncélos-on végigvitt lázadásra
való indittatásban. (Más kérdés, hogy kb.
1934-tőla szovjet film rátalált a történelmi-forradalmi tematika megfelelő megújításának útjára. Lásd a Vasziljev-testvérek Csapajev című filmjét.) Pudovkin
tehát felismerte, hogyaforradalmiságnak
mintegy belső erőként a személyiségben
felhalmozódott emlékek, a múlt tettei által
kikristályosított
magatartásként kell megAz anya központi figurái is mutatják,
mutatkoznia,
s
az életre kihatnia. Ezzel
hogy Pudovkin nem mondott le az ún. tiPudovkin
eljutott
a belső világ, a pszichipázsról. A Szentpétervár
végnapjai-ban
kum
ábrázolásának
szükségességéhez. Felpéldául a hőst egyszerűen csak Legényismerte
az
új
mozzanatot,
hogy a forranek hívják, nincs személyneve. A szerepdalom
"bennünk
T',
de
nem
tudta e belső
lők külsőségeikben is érzékeltetik hovaforradalmiság
megnyilatkozását
összetartozásukat. Míg azonban Eizenstein a tiegyeztetni
a
köznapi
élettel,
vagy
mondpázsra egy magatartásbeli evid nciát alapozott - mentesítve magát ezzel a szemé- juk így: a köznapi életet a forradalmiság
lyiség rajzának és az egyéni motiváció ki- szférájaként ábrázolni. A szecialista filmbontásának feladatától -, Pudovkin min- művészetnek különben ez máig is a legdig nagy szerepet szánt a személyiség raj- nagyobb ábrázolási problémája. Pudovkin
zánakés az atmoszféranak. (8 az atmoszfé- e n hézséget Alekszandr Rzsesevszkij ún.
rát éppen Eizenstein tartotta a belső áb- emocionális 'elmélete (és ennek alapján a
Rozsesevszkij által megírt forgatókönyv) serázolás egyik Iehetőségének.)
Pudovkin tehát - akárcsak Eizenstein gítségével próbálta megkerülni. Rzsesevszkij maga az orosz formalista iskolától
- a kor élményéből a tiszta forradalmiságot, annak etikai és esztétikai fenségét kapott ehhez ihletést. Különösen Viktor
emelte ki. Mégis, Pudovkin filmjei (a tí- 8klovszkij elidegenítési, másként különöspusok alkalmazása, a jelenségek natu- ség-elve (osztranyenyije) hatott rá. Az isralisztikus, tárgyszerű hangsúlyozása stb. kola szerint az emberi élet minden szférájában elgépiesedés, automatizálódás muellenére is) nagymértékben különböznek
tatkozik.
Ellene éppen a művé szet veheti
az Eizensteinéitől.Míg Eizenstein filmjeifel
a
küzdelmet
azáltal, hogya dolgokat
talán a Patyomkin
páncélos-t kivéve új
viszonylatba
hely
zi, olyan oldalukra
némileg hideg intellektualizmust árasztanak, metaforáktól túlterheltek. Pudovkin hívja fel a figyelmet, amelyek korábban
az embercentrikus és atmoszférikus ábrá- nem voltak észrevehetők. Ezt Rzsesevszkij
zolással több "kapaszkodót" adott a né- a fokozás révén vélte elérhetőnek úgy,
zőnek. S az már csak a sors iróniája, hogy hogy nemegyszerűen szituációkat és csevégül Eizenstein - a Rettegett Iván (1943 lekvéseket ír le, hanem emocionális folya-1945) címü művében - messzebbre ju- matokat indító mozzanatokat. Így a vásznon látható cselekvés során érzelmi hatott a belső világ, a pszichikum feltárásában, mint Pudovkin. Igaz, hogy Pudovkin tások, feszültségek, várakozási állapot kejóval előbb kísérelte meg az Egyszerű eset- letkezik, és segítségükkel a köznapi életszféra jelentőssé emelkedhet, mint Pudovben (1932.). Egy házasság történetében
kin remélte ez időben. Ennek megfelelően
mutatja m g a forradalmi magatartásnak
a személyiség egészét elkötelező totalitá- a szóban forgó film is túldimenzionált, alig
sát; nem lehet a forradalmár valamiben elviselhető mozdulatlansággal, várakozással kezdődik, amelyet a plán ok, szemszöaz, másban meg nem az.
g k sokasága még tovább fokoz. UgyanA harmincas évek elején a forradalmiság már nem jelenhetett meg a Téli Pa- így érzékelteti Pudovkin a békés köznapi
lota ostromára való készségben. vagy a élet elviselhetetlenségét a cselekmény le-

sőbbi filmben), de vannak olyan arcokemberek - apa, őr -, akikkel szemben
lázadni kell. S ha a kor is éppen ezt követelte meg: ahhoz, hogya társadalom előbbre
lépjen a szecialista forradalom útján, meg
kellett változniokaz
embereknek. A kor
legalapvetőbb élménye fejeződött tehát ki
Pudovkin filmjében emberi lehetőségként
és szükségszerűségként.
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lassításával, "halott" ütem ével, túlfokozott
oldására tett kísérletének, megközelítési
várakozással, szembeállítva vele az emlé- médjának
máig ható érvénye van. Elég
kekben élő, viharzó csaták szédítő dina- csak Jancsó filmjeire, különösen a Még
mikáját.
kér a nép-re gondolni.
A filmművészet e speciális eszközeinek
Hangsúlyozni kell - IS ez talán ebben
kizárólagos alkalmazása azonban leheteta rövid írásban is körvonalazódott _,
lenné tette az atmoszférateremtést.
És hogy Pudovkin egésza1kotó tevékenysége
nem hozta létre mégsem a köznapi lét, a és életműve egyben .a filmművészet megmindennapi
élet
kívánt drámaiságát,
teremtésének, kifejező eszközei kiformálátranszponációját, mely jelentőségben, ki- sának szerves eleme. Másként szólva, a
fejezésben összemérhető lett volna a fegy- filmművészet mai formanyelve létét Vszeveres harcok dinamikájával. Így Pudovvolod Pudovkinnak is köszönheti. Klasszikin csak "exponálni" tudta a film kifeje- kussága forrását művei s fent vázolt
zőeszkőzeínek, az ábráz.olás megújulásátörekvései összefüggéseiben kell keresni.
nak szükségességét. De a probléma megNemes Károly
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PUDOVKIN

MAGYA'RORSZÁGON

V:sz volod Pudovkin két ízben töltött
hosszabb időt hazánkban: 1950 őszén és
1951 nyarán. Neve, működése azelőtt sem
volt ismeretlen Magyarországon a filmművészet iránt érdeklődök körében; Vihar
Azsia felett (Dzsingisz kán utóda) című
alkotása volt az első szovjet film, amelyet
- még a felszabadulás előtt -láthattunk,
és klasszikus filmelméleti munkája (Filmregie und Film-manuscript, Berlin, 1928.)
A [iim. technikája címmel 1944-ben jelent
meg a Bólyai Akadémia kiadásában. Híre,
hatása tehát megelőzte. Személyes megismerkedésünk és kapcsolatunk mégis új,
erőteljes hatással volt ránk. Pudovkinakkor már szinte a teljes életművel a háta
mögött (egyetlen filmet rendezett utóbb,
közvetlenül 1953-ban bekövetkezett halála
előtt, Visszatért szerelem címmel), egy jelentékeny élet páratlanul gazdag tapasztalatával rendelkezett, s ez minden szavából és gesztusából sugárzott.
Sokrétű megbizatással érkezett; az államosítással új úton megindult magyar filmgyártás kezdeti, kissé még tétova lépéseit
kel1ett támogatnia, bírálva és Ielkesítve.
Egy filmgyári termelési
értekezleten
láttam őt először. A tolmácsnővel elmerülten beszélgetve sietett a zsúfolt terembe
(mindig sietett; űzte-hajtotta valami percre sem szűnő, emfatikus indulat), de két
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l 'pés után hirtelen megtorpant. Először
velünk, a tömeggel nézett szembe - tekintetéből érdeklődés, biztatás sugárzott
-, csak aztán fordult az elnöki asztalhoz.
Leült, de hamarosan ismét fölugrott, zakóját jellegzetesen ideges mozdulatával a
vállára vetette, s mosolyogva, megértő türelmetlenséggel követelte, hogy kertelés
nélkül mondjuk el minden gondunkat-bajunkat nemcsak a magunk, még inkább a
vezetők érdekében. Leszerelte minden szorongásunkat, szinte elfújta az effajta értekezések szokásos feszengő légkörét.
Hamarosan közelebbről is megismerhettem. Pudovkin ugyanis - bár eljárt a
tiszteletére rendezett különféle összejövetel kre, gyűlésekre, vitákra - rnindenekelőtt az akkoriban készülő filmek és forgatókönyvek alkotóinak gondjaiban akart
részt vállalni. Tagadhatatlan, hogy szeretett szerepelni - színész is volt, nemcsak
rendező -, nem volt tőle idegen a retorikus lendület, de irtózott az üres retorikától. Axiomatikus, néha aforisztikus tömörséggel fogalmazta meg gondolatait, de
úgy vélte, az általánosságok önmagukban
nem sokat érnek, általánosságban megfogalmazva még az igazságok is közhelyek
maradnak; mindig csak konkrétumokból
kiindulva lehet hasznosan általánosítani.
A filmgyár akkori vezetőit tehát arra kér-

Szentpétervár

végnapjai

föltétlen szolidaritása, munkatársi elkötelezettsége késztette rá, hogy 1952 nyarán
másodszor is hosszabb időt töltsön el haAz elébe tárt tematikából különösen házánkban, holott akkor már bizonyára a
rom filmterv ragadta .meg a figyelmét:
saját - senki nem sejthette, hogy utolsó
Urbán Ernő Tűzkeresztség
című forgató- filmjének előkészítése is foglalkoztatta.)
könyve, főként a rendező, Bán Frigyes
Munkánk minden fázisában és mozzaszemélye miatt (nagyrabecsülte a Toipauu-:
natában hármas nehézséggel kellett szemnyi föld rendezőjét), a Máriássy-házasbenéznünk. Először is azzal, hogy az álpár tervezett Osepel-filmje (ez később Allamosításig nálunk nem készültek nagymatlan évek címmel jelent meg a moziszabású történelmi filmek, a műfaj draforgalomban), valamint az Illyés Gyula
maturgiai,
gyártásszervezési,
technikai
Két férfi című regénye alapján a negyvenmódszereiről - tradíciók híján - hiányos
nyolcas magyar forradalom és szabadságism retekkel rendelkeztünk. Másrészt a
harc eseményert idéző Föltámadott a tentörténelmi fordulat egész nemzeti tudager (Petőfi és Bem) című történelmi film
tunk, történelemszemléletünk
mélyreható
- a szerző közreműködésével készült átformálódását igényelte, ám az ötvenes
forgatókönyve. (Ez utóbbi munkálataiban
évek elején történészeink még legföljebb
magam mint dramaturg tevékenykedtem ;
a kezdő lépéseket tehették meg, s a marinnen hát a mélyebb, közvetlenebb ismexista igényű átértékelés ek nem egy vulretség.) A csepeli munkásmozgalom, illetve
gans, leegysz rűsíthető,
a tudományos
a negyvennyoleas népmozgalom
esemémunkát frázisokkal helyettesítő mozzananyeinek, történelmi összefüggéseinek ábtot tartalmaztak; a negyvennyolcas eserázolására hivatott két tervezett film volt
mények megítélését tekintve is egy sor
akkoriban a magyar filmgyártás két legkérdés tisztázatlan volt mind a tudománagyobb igényű vállalkozása. Mivel a kettő
nyos, mind a szélesebb közvéleményben.
közül a Föltámadott a tenger volt készebb
Végül: bár a filmgyártásnak nagy hagyostádiumban - 1951 őszén már elfogadott
mányai voltak hazánkban, magyar filmforgatókönyvvel rendelkeztünk, s a forg.aművészetről - néhány kivételes alkotástás előkészítésével foglalkoztunk -, Putól eltekintve - az államosításig nemigen
dovkin érdeklődése elsősorban erre a vállehetett beszélni, s még kevésbé színvonalálkozásra összpontosult. Mi megtiszteltelas filmesztétikáról, filmkultúráról.
tésnek tartottuk érdeklődését, de eleinte
Hangsúlyozni szeretném: Pudovkin tiszlegföljebb arra számítottunk, hogy érték s
tanácsokat kaphatunk a világhírű teoreti- ta és segítő szándékához utólag sem férkustól és rendezőtől. Azonban hamarosan het semmi kéts 'g. Átlátta a szinte áthidalkiderült, hogy Pudovkintől mi sem áll tá- hátatlannak tűnő ellentmondások bonyovolabb, mint a pusztán protokolláris kap- lult problematikáját (második Iátogatása
csolat, vagyis nem elégszik meg a fölényes alkalmával már történettudományi és iroés felületes tanácsadó szerepével ; valóban dalomtörténeti szempontból is meglepően
részt akar venni munkánkban. Csodálkoz- felkészűlt volt, nemcsak azt olvasta el, ami
akkoriban orosz nyelven rendelkezésre
va - mondhatnám, csodálattal eltelve állt,
eredeti források egész sorát fordíttapasztaltuk, hogy bár semmit sem tudtatta
le magának, s egyénisége
rendkíhat a mögöttünk álló másfél évnyi szakavüli
dinamikájával,
szavakon
túli
kifejeződatlan munka meg-megújuló önkínzó tépelődéseiről, világosan látja, s talán ná- készségével a nyelvi nehézségeket is átlunk is pontosabban
fogalmazza meg hidalta; így hát valóban képes volt mungondjainkat. (Oly mélyen "beásta" magát kánkba bekapcsolódn}. Nem valamely aladottságainktól idegen elgonmunkánkba, oly mélyen azonosult öröme- katunktól.
akart ránk erőszakolni; velünk
inkkel és gondjainkkal. hogy talán nem dolást
túlzás, ha azt állitom : mindenekelőtt fil- együtt, közös munkálkodás során igyekemünkkel az első pillanattól kezdve vállalt zett a problémákat föltárni és megoldani.

te, hogy avassák be a munka mindennapos gondjaiba.

Dzsingisz kán utóda

hogy e tévedését is magunkévá tettük.
Eredetileg ugyanis kétrészes filmet terveztünk, s ennek - részint anyagi, részint
eszmei-politikai okokból - leküzdhetetlen
és megkerülhetetlen hazai ellentábora volt.
Pudovkin - az eizensteini modellt segítségül híva - tulajdonképpen a szükségből akart erényt kovácsolni, s nem rajta
Bármilyen különösen hangzik, ő győzött
múlt, hogy ez nem si:kerülhetett.
meg bennünket arról, hogy a fim elsőFilmünik, úgy vélem, tévedéseível. túlrendű főszereplőjének Petőfit kell tekinzásaíval, ellentmondásaival együtt is a
tenünk, még ha Bem tábornoknak tágabb
magyar filmgyártás mindmáig legnagyobb
tere nyílt is a cselekvésre, mint a költővolumenű vállalkozása volt, s a kezd ti
nek. Ahogy ő fogalmazta: "A film főszenagyotakarás lendületét legalábbis híven
replője maga a nép; Bem tábornoka nép
tükrözi. Nem hiszem, hogy Pudovkin közsegítője, Petőfi azonban ennél is több: a
reműködése nélkül kevésbé ellentmondánép fia." Az ő sugalmazására
született
sos filmet készítettünk volna, de abban
koncepeionális döntésnek megfelelően, Pebizonyos vagyok, hogy kevésbé lendületőfi történelmi
szerepenek jelentöségét
teset. Közreműködése híján a film kevésbé
hangsúlyozandó kapott helyet a filmben a
tükrözné a kor naiv htét, holott talán épmárcius 15-i pesti tüntetés ábrázolása. A
pen ebben rejlik egyik maradandó értékű
pudovkini közreműködés tehát mintegy
jellegzetessége. Közös
munkálkodásunkelőrefelé tágította eredeti elképzelésünket.
nak itt csupán a legfontosabb mozzanaHátrafelé viszont szűkítette ; már csak
taira utalhattarn; az adott keretek között
azért is, mert valahonnan helyet kellett
leh tetlen volna akár fölsorolni is mindazt
nyernünk
a bővítéshez. Természetesen
a dramaturgiai, rendezés- és szervezésnem egyszerüen mechanikus "ha ebből
technikai tanácsot, segítséget, útbaigazttöbbet, akkor abból kevesebbet" eljárásról
tást,amit
munkánk további másfél éve
volt szó, hanem ezúttal is az egész elgonsorán kapunk tőle. De talán ennél is töbdolást érintő vitáról : Pudovkin úgy vélte,
bet ért, hogy hitt abban, amit csinálunk,
a filmnek győztes csatával kell végződnie,
s időről időre elbizonytalanodó (mert elmert igaz ugyan, hogy a magyar szabadbizonytalanított) közérzetünket
egyénisége
ságharc elbukott, de eszméi végül is madinamizmusának szinte kicsapongó fcilösleradéktalanul győzelmet arattak. Az eszgével táplálta, hogy munkánkkal mindvététikai modell - kimondatlanul - Eizengig közösséget vállalt, a film sorsát hastein Patyomkin páncélos című filmje volt;
láláig figyelemmel kísérte.
ez ugyanis a győztes október szemszögéből
Együttműködésünk ritmusát is egyemmutatja be az 1905-ben levert orosz forradalom egyik epizódját, az évtizedes ké- ségének átütő erejű dinamizmusa hatáséssel diadalmaskodó eszmét érzékeltető rozta meg. A délelőtt jeinket margitszigeti
végkifejlettel, vagyis a naturális tényeken szállásán töltöttük, megbeszélvén néhány
túlmutató realizmussal. Az analógia saj- jelenetet. A délután az én időm volt (a
nos hibás volt, hiszen negyvennyolc jóval megfogalmazásé), este a rendezői kollekbonyolultabb áttételekkel kapcsolódott a tíva - személy szerint Nádasdy Kálmán,
Ranódy László és Szemes Mihály - megfelszabadulást követő hazai társadalmipolitikai átalakuláshoz, mint a két orosz- vitatta, esetleg módosította a jelenetvázországi forradalom egymáshoz. Utólag per- latokat. A fordító éjszaka dolgozott, a mosze könnyu okosnak lenni; akkoriban ezt toros küldönc hajnalban; reggelre a leaz eltérést nem láttuk világosan. Másrészt gépelt, orosz nyelvű szöveg ott volt Pudovkin asztalán, Rendszerint föl-alá jár- PudoVlkinnalegyütt
- kényszerhelyzetben voltunk; nem csupán szemleleti bi- kált a szobájában, mire megérkeztünk, s
zonytalanságunk
következménye
volt, alig várta már, .hogy elmondhassa meg-

Eleinte inkább csak kérdéseket tett föl, jó
és gondolatébresztő kérdéseket. Később
már vitatkozott is. (Félelmes vitatkozó
volt, nagy debattőr, ám a vitában soha
nem a presztizsét védte, nem akart minden áron győzni; erősen hitte, hogy a vita
célja, értelme az igazság megközelítése.)

Egyszerű

eset

jegyzéseit. Így - szó szarint éjjel-nappal
- dolgoztunk n 'hány hétig, amíg el nem
készült az a közel százoldalas képsor
- átdolgozást ajánló javaslat -, amely
markánsan érzékeltette a kissé romantizáló hajlamú mcster koncepcióját. Úgy
véltük - főként Illyés -, hogy e pudovkini karakterisztíkurnmal telített elgondolás néhol túllép a "szükséges anakronizmus" megengedhető határán, de azt is
éreztük, hogy romantizálása "szerető tévedés"; Pudo vkin Petőfi forradalmi verseinek máig érvényes igazát, dübörgően
szépséges ritmusát hitelesebb valóságnak
érezte és értelmezte, mint azt a társadalmi valóságot, amelyben ezek a versek
megszülettek. (A javaslatnak egyébként
nem volt kötelező érvénye; a későbbiek
során szabadon "a magunk ·képére és hasonlatosságára"
formalhattuk
míndazt,
amit a Pudovkinnal közösen kidolgozott
koncepció és a dokum ntálható, egykori
valóság'egyeztetése, illetve ütköztetese révén hitelesen magunkévá tehettünk.)
Ő maga igy nyilatkozott munkamódszerünkről : "A filmben mindig bizonyos fő
feladat mentén kell haladni. A film egyszerúbb, mint .a regény, a fejtegető, komplikált gondolatsorole helyett az alap feladat mentén kell előrehaladnia és azt kell
kifejeznie. (... ) Minden jelenetet külön
megvizsgálunk. meghatározzuk "rendezői
kulcsát", vagyis azt: mi a L gfontosabb az
adott jelenetben. Ha jó a forgatkönyv.
minden mozzanat mintegy lökést ad a következőnek, minden jelenet vége bizonyos
értelemben a következő eleje, és viszont.
Ha a jelenetek "kulcsát" megfogaJmazzuk,
kiderül, megfelelnek-e dramaturgiai céljuknak. Én magam mindig így dolgozem.
Nem az egyes jelenetek tartalmát, inlkább
értelmét kell megfogalmaznunk, hogy kiderüljön, melyik jeleriet jó, melyiket kell
módosítanunk vagy új jelenettel helyet-

tesítenünk. A "kulcsokat" tehát nem szabad "kieszelni"; csak alaposan - lehetőleg írói eszközökkel - megközelített életanyagot lehet ezzel a módszerrel, míntegy
a rendező szempontjából elemezni."
Hadd idézzem még néhány, véleményem szerint máig aktuális megjegyzését
abból a szöveg-gyűjtemény ből, amelyet
1952-ben eredeti jegyzőkönyvekből állítottunk össze. "Hogyan vonjuk be az írókat a filmművészetbe? Ez a kérdés sok
gondot okoz. (... ) Veres Péter például azt
mondta, jobban szeretne regényt írni, majd
hozzátette: ha befejezi a regény 't, akkor
filmesítsek meg. Hát nem! (... ) Mit érünk
el ezzel? Talán azt, hogy megítélhetj Ü1k:
jól játszamak-e a színészek és szépelk-e a
tájképek a filmben. Vajon ez a filmművészet célja?" (... ) "Én a g 'p objektívjét
a néző szemének tartom... Meggyőződésem szerint egy jelenet összeállításának
'sikere attól függ, hogyafelvevőgép
nézőszöge, a nézőszögek változása mennyire
sik egybe a n 'ző kívánságával." (... ) "A
kritikusoknak a renaissance
mestereire
kellene emlékezniük. Ők sohasem dobták
ki a tanítvány vásznat, inkább elővették
az ecsetet, néhány vonással élővé varázsolták a képet, és meg is magyarázták,
mi a titka ecsetvonásaiknak. A jó bírálat
megihleti a művészt, hiszen nincsen nagyobb öröm annál, mint ha az ember kijavíthatja a hibáit."
Szül tett pedagógus volt. Abból a fajtából való, amelyik nem egyszerűen ismereteket közöl, hanem lázas érdeklődest
kelt tárgya iránt. Úgy vélem, nem eleg ndő megbecsülés, ha csupán a filmművészet nagyjai között tartják számon. Mi,
magyarok külön tanúskodhatunk
róla,
hogya film művészetét ma már világszerte befogadni képes kultúra egyik talán mindenkinél nagyobb hatású - teremtője volt.
Hádasy László

B.H. n~aOBKH
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A szökevény

A MŰVÉSZ

ÉS KR.ITIKUSAI

Az ars poeticából
Filmkarrierem véletlen szer ncse f ly tán
kezdődött:
I92D-ig vegy 'szmérnök voltam,
és bár a többi művészet iránt jó érzékern
volt, mé lys 'gesen megv tettem a kinernatográfiát. Sokadmagammal kereken tagadtam, hogy művészet lenne: a színház valamif 'le pótlékának
tartottam.
Nemigen
lehet csodálkozni az effajta nézeten, ha
az akkoriban látható rossz filrnekr 'gondol az ember ... Egy fiatal díszlettervezővel és filmteoretikussal,
Kulesovval való
véletlen találkozás révén módom
nyílt
megismerni elveit és gyökeresen megváltoztatni saját nézeteimet. Ö 'rttette meg

vel m a montázs sz' jel nt" ég 't; annak
a szónak a jelentőség 't, melynek oly nagy
szerepe volt Iilmrnűvészetünk
I jlődéséb n.
(V. Pudovkin:
Szovjetszkoje

Első
kina.

tapasztalataink.

1934. 11-12.

z.)

)JAművész az az ember, aki személyes, szubjektív benyomásait úgy képes feldolgozni,
hogy megtalálja bennük az általános érvényűt, az objektívet,
és elképzeléseit formába is tudj-a önteni" - mondotta Gorkij.
Az igazi művész lényegének ez a meghatározása óriási .i lentőségű ... A m gfigyclőképesség és az a törekvés, hogy eligazodjam saját benyomása im között, bizonyára már term' szettől fogva meglevő tu67

lajdonságom,
és nem tudok
magamnak
számot adni sem minemüségükről,
sem arról, hogy mikor bukkantak
fel bennem.
Am azt a tudásomat,
hogy személyes élményeimben,
gondolataimban
és a képzeletem alkotta alakokban megtaláljam
az
objektívet és általános érvényűt, csak nehezen szereztem meg. J ól emlékszem még
kudarcaimra
(sokkal több volt, mint sikerem), sokszor igen súlyos vívódásaimra
és
az értele'mnek,akaratnak,
érzelmeknek
azokra az erőfeszítéseire,
amelyek lehetővé tették, hogy minden alkalommal újabb
tapasztalatokkal
megedződve kerüljek ki a
balsikerekből,
és új erőt nyerj ek a következő rendezői munkámhoz.
Első három filmern néma volt. Mindmáig
a film legfőbb és távolról
sem kiaknázott
erej,e a látható kép. A némafilm
óriási
ereje az emberben
volt; .a néző az arcról, a szemről olvasta le az érzések igazságát, amelyek a szavakat szülík. A szó
feliratok formájában
jelent meg, már azzala megkerülhetetlenül
pontos intonécióval ,amelyet
maga a néző adott meg neki.
A némafilm
elragadó és a színház
számáraelérhetetlen
világossággal
tárta fel
az ember belső életét, bemutatván
a szavak forrásait,
megszületésük folyamatát.
A némafilmben
természetszerűleg
f'elbukkant a közelkép, amely től manapság
sokan annyira félnek és menekülnek.

" ... óriási jelentőség€
volt számomra Az
anya forgatásakor mindannak, ami a film
hőseit körülvette .... Mindez nem statikus
"háttér"
a színészi dialógus mögött, hanem a filmhősök életének reálisan mozgó
és fejlődő része. N em nagyon szerencsésen megválasztott
szóval "atmoszférának"
szoktuk
nevezni. . .. A filmben ez óriási
költői erő. Éppen az ember belső életének
elválaszthatatlansága
a környező
világtól
adja meg a költői általánosításnak
azt a
reális emelkedettség ét, amely a művészetben nélkülözhetetlen.

(A Szentpétervár
művészet
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új,

végnapjai-ban)
hatalmas

lehetősége

a filmnyílt

meg
előttem:
folyamatosan,
érzékelhetően megmutatni
a jelenségek
kapcsolatát, nemcsak
általános
poétikus
leírás
formájában,
hanem ennek a kapcsolatnak
belső értelmét is felfedve.
Amikor a tőzsdét
és frontot egymásba
vágtam, mintha csak a dialektika élő folyamatával találkoztam
volna, amelyben
akkoriban igyekeztem
nagy gonddal eligazodni. A szinésszel végzett munka közben
megértettem:
ahhoz, hogy az én falusi legénykéma.z
orosz parasztság
általános
képviselője
legyen,
gyáltalán
nem szükséges két lábon járó szimbólummá
változtatni, nem kell neki sem konvencionális
frázis,sem
konvencionális
magatartás.
Éppúgy
törek ed tem
egyszerűségre
és
őszinteségre
a játékban,
mint azelőtt, de
mindinkább
meggyőzQdtem
arról, hogy
minél több eleven, mélyen egyéni vonás
van a szmesz
alkotta
jellemben,
annál
meggyőzőbb
és reálisabb
lesz az általánosítás, (... )
A film felirataiban
folyton általánosítások hangzottak
el ("penzaiak, novgorodiak, pszkoviak!"),
dea vásznon élt és cselekedett, a maga apró-cseprő
dolgaival
foglalkozott
a konkrét ember. N em ábrázolta a "nép képviselőj ét", nem mondott
egyetlen mondatot
sem, 'amely általános
jelszónak
hangzott
volna. Minden cselekedete mélységesen
egyéni, csak őrá vonatkozó érdekekkel
függött össze, összeütközését .a gyárossal csak személyi drámája okozta. Még a film diadalmas
fináléjábansem
vonul be győztesként a Téli
Palotába:
a felvevőgép
rnintha csak véletlenül látta volna meg a sok sebesült
katona és munkás 'között,

Első munkám ciklusát lezáró harmadik filmern címe Dzsingisz kán utóda ... Távol áll
tőlem, hogy legsikerültebb
rendezésemnek
tartsam, de azok a körűlmények,
amelyek
között dolgozhattam
rajta, valóban a legszerencsésebbek
voltak egész alkotói gyakorlatomban.
Új helyre utaztam, amelyet
egyáltalán nem ismertem, olyan ernberekkel találkoztam,
akikhez hasonlókat
sohasem láttam. Nem volt előre kigondolt rész-

letes forgatókönyvem, csak a mesének a
terve volt meg. Maga a forgatókönyv
együtt bővült az élő megfigyelésekkel,
amelyek állandóan ébren tartották feszült
érdeklődésemet. Emlékszem, hogy amikor
átvágtunk Burját-Mongólia hatalmas fennsíkjain, 'egyre-másra megállítottuk az autót, hogy lefotografáljuka
váratlan, elragadó látványt: zsánerképeket, életképeket,
anélkül, 'hogy tud tuk volna, milyen hely
fog nekik jutni a jövendő filmb n.
Később Romain Rolland,akinek
tetszett
ez a murrkám, azt mondta nekem, hogy
számára a legértékesebb a Dzsingisz kán
utódá-banaz a teljesség volt, amellyel ezt
a soha nem látott országot és lakóinak
sajátos életét átérezte.
(v. Pudovkin:
A

fihm'endező

~ettem rendező?
1949: in
és a fi~mszínész művészete, Bp,

Hogyan

1965.)

A FILMREMDEÍÖ

ÉS A FlLMAHYAG

A filmrevitel ténye nem lehet csupán az
objektív előtt lejátszódó esemény egyszerű
rögzítése; az esemény ábrázolásának kűJönleges formája is kell legyen. Elég jelentős különbség van az esemény és a
vásznon való megj elenese között. És éppen ez a különbség
teszi művészetté a filmet. A kamera, amelyet a rendező irányit, arra törekszik, hogy elhagyja a feleslegest, és olyan módon irányítsa a néző
figyelmét, hogy csupán azt lássa, ami fontos és jellemző ...
Ha bármit meg akarunk érteni, először
átfogóan szemügyre vesszük, azután a legnagyobb intenzitású vizsgálattal, folyton
növekvő számú részlettel gyarapitjuk a
megértést. A sajátosság, a részlet mindíg
növeli az intenzitást. Ettől függ a film
formája : attól a különleges
képességtől,
hogy különösen eleven és pontos ábrázolását tudja adnia részleteknek. A filmábrázolás ereje abból a tényből következik,
hogya rendező a karnera segítségével a
lehető legmélyebbre
igyekszik hatolni,
minden képnek a szívéíg. A kamera bizonyos módon felkutat ja az élet rejtett
zugait; erőfeszítést tesz ana, hogy behatoljon oda, ahová az átlagos megfigyelő

Az ifjú

Pudovkin

sohasem jut el, amikor szórakozottan
rülnéz.

kö-

A MOHTÁZS

A montázs az én ideiglenes meghatározásom szerint nem az egésznek részekből
való összeszerelését jelenti, nem a film
összeragasztását,
nem a felvett jelenetek

részekre vágását; és nem segít ennek a
szónak a felcserélése a "kompozkió" eléggé homályos fogalmával sem. Én a montázst a magam számára úgy határozem
meg, mint a reális élet jelenségei közötti
összefügg.ések sokoldalú, minden eszközzel végrehajtott felfedezését és tisztázását a filmalkotásban. (... )
A montázst nem lehet elválasztani a
gondolattól: az elemző, a bíráló, a szintetizáló, az egyesítő és általánosító gondolattól. (... )
Ha a montázst a legszélesebb értelemben határozzuk meg, mint a reális valóságban meglevő belső kapcselatok felfed ését, ezzel mintegy egyenlőségi jelet teszünk
e közé és általában bármely más gondolkodási folyamat közé, akármilyen területen. (... )
Az lválasztás ésegyesftés
módszerét,
amely a film technikai lehetőségeiből fejlődötta
tökéletesség magas fok áig, filmmon tázsnak tevezzük.
A FORGATÓKÖNYV

... az előzetes, íróasztalnál végzett munkában kell létrejönnie annak az egységes
stílusnak, amelytől a müalkotás
értéke
függ. A felvevőgép minden egyes átállítását ... minden technikai eljárást ... , amelyek segítenek a filmrészleteket összekötni az előtte és az utána következővel, mindent, ami a jelenet belső tartalmát létrehozza és erősíti, pontosan számításba kell
venni, különben a forgatókönyv közepéből kiragadott jelenetek felvételekor helyrehozhatatlan hibák történhetnek. Ily módon a "tec:hnikai forgatókönyv", vagyis a
forgatókönyvnek felvételre kész formája
minden, olykor egészen kicsi részlet teljes
leírását tartalmazza, minden technikai eljárás feljegyzésével, amelyre a kivitelnél
szükség van. (... )
A cselekményeskidolgozás
élesség
s
pontossága egyenes arányban van a téma
világos megfogalmazásával.
A forgatókönyvírónak sosem szabad elfele-j.:t.aTJ..ie,
-hegy-rmnden mondatnak, amelyet leír, végeredményben
'plasztikusan
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kell kifejezésre jutnia a vásznon ; következésképpen nem a szavak a fontosak,
hanem azoka külsőleg kifejezett
plasztikus ábrázolások, amelyeket ezekkel a szavakkal körülír.
A FILMSZINESZ
SZTANYISZLAVSZKll

MOVESZETE

ÉS

RENDS.ZERE

A film új technikai bázisa (a mozgó felvevőgép és a mikrofon) nemcsak fölöslegessé, hanem értelmetlenné teszi a színész
számára azt a technikát, amelyet a színházban az indokol, hogyamozdulatlan
nézőt nagy távolság választja el a színpadtól. Szükségtelenné válik a sajátos színpadi hangvétel, a színpadias dikció, a színpadias gesztus, a kifestés ...
A filmszínész tehát nem teremtheti meg
a "tipikusat" .a szokásos színpadi eszközök
segítségével ... s így az alak életrekelteséneka színmüvészetben
elképzelhetetlen
pon tos realista lehetőség ével él: játékában minden helyzetben maximálisan megközeliti az élő ember természetes viselkedését.
A "típus" a filmen főként köznapi cselekvésekbőlépül
fel oly módon, 'hogy az
adott szem 'ly viselkedése sok különféle
helyzetben árnyalatokban g.azdagon bontakozik ki ...
A színpadi művész t kultúráj ából teljes
egészében átkerül mindaz, ami az egész
alak kidolgozásával és, ennek színészí "elsajátításával" függ össze, mindaz, ami a
"színpadi", "teatralizált"
játékforma
kimunkálását megelőzi .... Ezért áll közelebb
a filmsziriészhez Sztanyiszlavszkij iskolája,
amely különösen hangsúlyozza (helyesebben: hangsúlyozta) az alak elmélyült "elsajátításának" elsődleges folyamatát még a
"teatralitás" kárára is. A színészi játék
bensőségessége (intimitása) - Sztanyiszlavszkij rendszerében - néha alig észrevehető részletek tömegét szövi az előadásba, és ezzel megfosztja a játékot a teatralitás" csillogásától ;a játéknak ezt a bensőségességét a film szükségszerűen és jelentékenyen továbbfejleszti. ...
(A fHmTendező és a filmszínész
Bp, 1965.)

művészete.

t

)
Élő

holttest

A kritikákból
Pudovkin
rendezőművészetének
egyem
jellemvonásai közül
legszembetűnőbb a
hatalmas fény-árnyék különbségek hatóerejének kiaknázása. Brutális erejű, meghökkentő
jelenetek
váltakoznak
nagy
gyengédségekkel, nem ritkán finom érzelmességekkel is. Néha elbűvölte, elbájolta
a mozi néző it, hogy azután durva ökölcsapásokkal eszméltesse magukra, ha azt
érezték, hogyellágyultak.
Mégsem váltak
filmj ei darabosokká,
szétesőkké, rikító
kori trasztokkal. Ettől mindig megóvta őt
erős művészi formaérzéke, egyensúlyt teremtő, harmóniát
szerető képessége ...
Filmköltői képzelete nagy meggyőző erővel formálta a drámát, és illesztett min-

dent a maga helyére, nagy szabatossággal,
anélkül, hogy ez a szabatosság 'egyszer is
lerontotta volna a közvetlenséget, az €letszerű melegséget, a lendület elevenségét.
(I-Ievesy

Iván:

A némafilm

egyetemes

tÖ1·ténete.

Bp. 1967.)

Két kísérlet után - az egyik a Sakkláz,
komikus film volt, a másik; Az agy
mechanizmusa,
dokumentumfilm,
amely
Pavlov híres filozófiai tételeit mutatta be
- Pudovkin első nagy művét, Az anyá-t
forgatta. '" Majd egymást követve megjelentek a Szentpétervár végnap,jai és a
Dzsingisz kán utóda ...
E három remekműnek tulajdonképpen
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Pudovkin

a Rettegett

Iván-ban

azonos a tárgya: az emberi öntudat kialakulása. Az "anya" a Szetitpéteroár végnap-,
jai-nak parasztlegénye
és a Dzsingisz kán
utódá-nak mongol vadásza egyaránt kisemmizett emberi lények, akik lassan tudatára ébrednek osztályhelyzetüknek s ebből eredő kötelességeiknek.
Pudovkin
filmjei tartalmukban szocialista alkotások,
formájukban pedig pszichológiai művek,
középpont jukban egy-egy típussal.
(G. Satioul:

A filmművészet

tÖ7·ténete. Bp. 1959.)

AZ ANYA

Zarhi az 1905-ös és 1906-os forradalmi
mozgalmak emlékanyaga alapján ... olyan
forgatókönyvet készített, amely Gorkij lazább regényépítkezését
klasszikusan zárt
szerkezetbe szorította. ... A forgatókönyvben Zarhi és Pudovkin tudatosan egy szonátaformát választott: az első és a második tekercs - allegro (kocsma, lakás,
gyár, sztrájk, üldözés); a harmadik tekercs
- gyászindulószerű 'adagio (a halott 'apa,
j elenet anya és fia között); a negyedik és
ötödik tekercs - alleqro (rendőrség, nyomozás, árulás, letartóztatás, per, börtön);
a hatodik és a hetedik felfelé Ívelő, tomboló presto (tavaszi olvadás, tüntetés, börtönlázadás, jégzajlás, mészárlás, a fiú és az
anya halála). A tempó kérdésének már a
kezdet kezdetén
való figyelembevétele
nagyban hozzájárul Az anya figyelemre
méltó ritmikai harmóniáj ához.
(J. Leyda: Régi és új.
története,
Bp, 1967.

Az

07'OSZés szovjet

fUm

Ebben a filmben azért különlegesek az
emberek, mert mindegyik mögött ott lélegzika
kor, mindegyiknek
megvan a
maga múltja, látjuk mögöttük a hozzájuk
hasonlók ezreit, és mégis mindegyik sajátságos, mindegyiknek
megvan a saját,
egyéni igazsága. ...
Itt van például az öreg VIaszov. Nehéz
testű, gépolaj tól fekete, munkában meggörnyedt ember, Keze: óriás kovácskéz.
Fejét leszegve, vontatottan lépked. Félelmetes, milyen eltompult; keresztül-kasul
átjárta a vodka, Még csak nem is' gonosz,
minden emberit elfojtott benne a forra-

dalom előtti rnunkáskülváros nyomorusagos élete. Épp azért félelmetes, mert nem
az ember beszél lbelőle - ernber voltá ig
semmiképp sem lehet leásni -, hanem a
körülmények, a létforma, az élet kegyetlensége ....
A hatalmas
rendőrfelügyelő,
alulról
fényképezve, olyan, mint egy öntöttvas
cölöp, mint a rendőrállam szobra ...
S a munkás-Oroszország képe éppoly
kifejező, rnint az emberarcoké. Koromtól
fekete műhelyek, vashulladékkal, szeméttel borított udvarok, a munkáskolónia kanyargós, piszkos kis utcái, a nyomorúságos házak, a megvetemedett deszkapadló,
a vasból való kézmosó, amelyből csöpög
a víz. Aztán a börtön, az udvar
tégla
négyszöge,ahol a szürke ruhás rabok csapata jár körbe-körbe. Majd pedig a tavasz,
a jégzajlás, a zászló, amely a tömeg fölött lobog.
Kemély pörölycsapásként
következtek
egymásra Az anya képei, és mi láttuk, hogyan született a forradalom.
(M. Romm: "Az anya",
film7'ól.
Bp. 1968.)

1958. in.:

Jegyzetek

a

Pudovkin Az anya című filmjében látható
az a váltakozó montázs, amikor a tüntetés bemutatása váltakozik a jégtől megszabaduló tavaszi folyó képével, amely mindent elsöpör útjából ... Valójában itt nem
logikai és nem is reális kapcsolatról van
szó, mint azokban az esetekben, amikor
mindkét esemény eredménye kölcsönösen
összefügg egymással, hanem költői kapcsolatról - az ábrázolás egyik síkja tárja
fel és erősíti a másik sík hangzását.
(Iv07' Montagu:
A vilm
Iszkussztvo,
1969.)

világa.

Leningrád,

a metafora csatlakozik a Ieíráshoz, beleiktatódik a lineáris cselekményfejlesztésbe és kiteljesíti azt, különleges értelmet
ad neki.
Így használja a képszimbólumot Pudovkin. A szimbólumot
beleszövi a cselekmény logikai menetébe, és alárendeli az
adott történet feltételeinek, noha szimbólumai csaknem mindig a legfontosabb heIyet foglalják el a történet jelölésében.
Valójában ,ez a montázsnak az a formája,
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amely túlsúlyban volt és lesz szükségszerúen az olyan filmszerű
építkezésben,
amelynek
tárgya drámai vagy lélektani
jellegű téma kibontása ...
(Jean Mitry:
Bp. 1968.)

A film esztétikája és pszichológiája.

Ha megvizsgáljuk Pudovkin Az anya című
filmjét, melyben a rendező komoly erőfeszítést tett a szerkezet ritmikus megkomoonálására,
azt láthatjuk, hogya tisztán formai momentumok fokozatosan kiszorítják az életből vett szituációkat. A
mozgás növekedése, a montázs, a hétköznapi életből való kiemelkedés a film végén sűrűbb é válik; a természeti képek
párhuzamossága a film elején ezt már előkészíti. A képek gyors váltakozásával,
amelyeknek nincs idejük reálisakká válni,
érhető el a költői kép többértelműsége,
az egyidejű megértés lehetősége különböző eljárásokkal. A film megoldásának
eszköze -a
Kreml falai alatt mozgó kettős expozíció megalkotása - az értelmi
momentum helyett a formai momentum
felhasználásának eszköze: költői eszköz ..-,
Az anya sajátos kentaur, és a kentaur
általában furcsa állat; a film prózával kezdődik, meggyőző feliratokkal,
amelyek
meglehetősen rosszul us znak be a képbe,
és tisztán formális költészettel végződik.
Az ismétlődő filmkockák, a képek szimbolikába való fordulása erősíti azt a meggyőződésemet, hogy ez a film költői jellegű.
(v. Sklovszkij: Költészet és próza a filmművészetben, 1928. in. 40 év alatt c. kötet. Iszkussztvo,
Moszkva, 1965.)

SZENTPÉTERVÁR

VÉGNAPJAI

Amint Az anya a Patyomkin páncélos ellenpárja, ugyanúgy Pudovkin Szeatpétervár végnapjai (c. filmje) Eizenstein Október-ének '€llenpárja. Ez a film szintén az
1917-es októberi forradalom évfordulójának megünneplésére
készült. Pudovkin
ebben ismét képzett színészekkel kisérelte
meg egy kitalált történet és történelmi
események egybedolgozását.
(U. Gregor-E.
Bp. 1966.)
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Patalas: A film

'Uilágtörténete.

Pudovkin Szentpétervár végnapJat című
filmjének hőseegy
parasztlegény; sorsával a szegényparasztság útját jelképezte,
amely a proletariátus soraiba özönlik, s a
forradalom és a szovjetrendszer támaszává
válik.
... a film hőse nem jellemének logikája
szerint csel ekszrk , hanem egy meghatározott társadalmi csoport történelmi útja
ábrázolásának
követelményeihez
tartja
magát .... sem a hős egyénítés ének, sem a
jellemmé formálására irányuló törekvésnek, sem a proletárrá váló' szegényparaszt
színészi alakjának létrehozására
tettegyébként
sikeres - kísérletnek
nem
volt lényegében más célja, mint hogy a
megszernélyesí.ett fogalmat élő ember arculatával álcázza .... a hős alakja csupán
azok közt a határok közt volt egyénített,
amelyek nem akadályozták társadalmi jelképként való felhasználását.
(A

Művészi áramlatok a szovjet
Moszkva, 1963. Iszkussztvo.)

Macseret:

filmben.

... a csatatér és a Tőzsde képei váltogatják
egymást, ismétlődő, párhuzamos montázsban. Börze és csatatér. Ott egy fekete táblán látjuk, hogy emelkednek az árfolyamok. Aharctéren
elesnek a katonák. Emelkednek az árfolyamok. Hullanak a katonák. Óhatatlan reflex, hogy a néző ne
konstruáljon magában összefüggést a kettő
közott. Éppen ez a rendező célja. A néző,
aki összefüggést érez a kettő között, az
hamar tudni fogja, mi az összefüggés. Vizuális benyomása végül politikai belátássá lesz.
(Balázs Béla: A film.

Bp. 1961. Gondolat.)

... amíg az első orosz filmek s igy Pudovkin is az eszmét fejezték ki, az emberrel,
tehát az eszméből kiindulva láttatták meg
a proletárt, addig ebben a filmben Pudovkin a természet mostohaságával
és a
kapitalizmussal
szembenálló
proletárból
kiindulva fejezi ki eszmeiségét. Anélkül,
hogy a korábbi filmjeit uraló költőiség et
feladná.
Ennek a belülről, az élő emberanyagból
való kiindulásnak a következménye az az
elmélyült realitás, a valóságnak az az átütő ereje, amely az egész munka költői

romantikájával együtt, a Dzsingisz kánnak, mint az orosz film egyik új állomásának az igazi jelentő.ségét megadja .... A
Dzsingisz kán képei nem külső frázisokban, hanem az élettel, az emberekkel, a
valósággal, a mozdulásokon, a helyzeteken.
a fotobeállításokon keresztül érvényesítik
a szocialista képköltő vízió it.

engedett meg magának Pudovkin, de más
orosz rendező sem. Aminthogy a film
egész felépítésében, szövésében, meséjében
is több a konvenció, a filmpiaccal
való
egyezkedés a szokottnál.

(Gró Lajos, Munka 1929. máj. in.: Fimesztétikai
tanulmányok. Bp. 1967.)

Pudovkin harmadik játékfilmje amazok
luxus kiadása, különösen ami Golovnya
ötletgazdag fényképezését illeti. A kész
film csillogó, fényes képek szikrázó folyamata, ami az átlag filmekhez szokott
nézőt arra készteti, hogy lélegzetvisszafojtva
figyelj en. Az anya líraisága a
Szentpétervár
végnapjai-ban
erőteljessé
vált, most a Dzsingisz kán utódá-ban veszedelmes csillogássa alakult .

A Dzsingisz kán utóda ... , ha nem is csúcspont, még mindig a legnagyobb kvalitású
filmek egyike. Talán éppen csodálatos gazdagsága az oka annak, hogy a rendező
nem tudta a stílusnak és a ritmusnak
olyan erejével összefogni, mint többi filmjét.
... Ennyi film-koncessziót még sohasem

(Bárdos Arthur, Nyugat, 1929. ápr. in
A Patyomkin hullámverése. Bp. 1967.)

(J. Leyda: Régi és új. Bp. 1967.)

ÉLETRAJZ
Vszevolod Illarionovics
Pudovkin 1893. február
16-án született Penzában.
1914-ben fejezte be
tanulmányait
a moszkvai egyetem matematikafizika szakán mint fizikai kémikus. Az első világháború kitörésekor bevonul. Megsebesül, német hadifogságba kerül, közben angolul, németül és lengyeiül tanul (1915-18), majd Moszkvában, egy laboratóriumban
vegyészként
dolgozik. 1920-ban beiratkozik a Goszkino iskolájába.
Az iskola vezetőjének, V. Gargyin rendezőnek
a tanítványa
és asszisztense lesz. Színészként,
forgatókönyvíróként,
társrendezőként
és díszlettervezőként működik. 1922-ben belép Lev Kulesov stúdiójába. Részt vesz a film nyelv megújítására irányuló kísérletekben.
Első önálló rendezői feladatát 1925-ben kapja: Az agy mechanizmusa című népszerű-tudományos
film elkészítésére, mely Pavlovnak a feltételes reflexszel
kapcsolatos
kutatásairól
szól. Ennek forgatása
közben készíti el Sakkláz című kis komédiáját.
1926-28 között készíti három, trilógiának
minősíthető, egész munkássága
csúcspontját képező
némafilmjét:
Az anyá-t, a Szentpétervár végnapjai-t és a Dzsingisz kán ut6djá-t. Első komo-

ly abb elméleti írásai, A film-forgatókönyv,
valamint A film1'endezö és a filmanyag címen,
melyeket Az anya forgatása során írt, 1926-ban
jelentek meg. 1928-ban Berlinben, német-orosz
koprodukcióban
forgat ják
Fjodor
üzep
Élő
holttest című filmjét, melynek főszerepét Pudovkin alakítja. Ez Pudovkin legkiemelkedőbb
filmszerepe. Ugyanebben az évben jelenik meg
A hangosfilm jövője című kiáltvány,
melyben
Eizenstein, Pudovkin és Alekszandrov
fejtik ki
a hangosfilm lehetőségeire, i:letőleg a vele kapcsolatos kísérletekre
vonatkozó
nézeteiket. A
harmincas években a hangosfilm terén folytatott, sikertelennek
minősített kísérletei után a
Kinotechnikum
fiatal rendezőinek
oktatója és
a moszkvai Filmművészeti
Főiskola (VGIK) tanára. 1934-ben jelenik meg A színész a filmen
című elméleti munkájának
első kiadása. 1939től főként történelmi és életrajzi, 1914-43 között aktuális hatást célzó háborús témájú filmeket készít. 1948-ban elnyeri a Szovjetunió
Népművésze címet. 1950-51-ben
hosszabb időt
tölt Magyarországon.
1953. június 30-án halt
meg Rigában.
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Filmográfia
SAKKLAz (Sahrnatnaja
gorjacska),1925. R: V.
Pudovkin, N. Spikovszkij; F: N. Spikovszk ij ; O.:
A. Golovnya; Sz.: V. Fogel, A. Zemcova, A. Ktorov,
J. Protazanov, J. Rajzman.
AZ AGY MECHANIZMUSA (Mehanyika golovnovo rnozga), 1925-26. R és F: V. Pudovkin ;
O.: A. Golovnya.
AZ ANYA (Maty), 1926. R: V. Pudovkin;
F:
M. Gorkij regénye nyomán N. Zarhi; O.: A.
Golovnya; R assz.: M. Doller; SZ.: V. Baranovszkaja, N. Batalov, A. Csisztyakov, V. Pudovkin. Hangosított változat: 1935.

SZUVOROV (Szuvorov, külföldön: Napóleon ellen), 1940. R: V. Pudovkin. M. Doller; F: G.
Grebnyer, N. Ravics; O.: A. Golovnya, T. r.obova; Z.: J. Saporin; Sz.: N. Cserkaszov-Szergejev, A. Jacsnyickij, M. Asztangov.
A GYILKOSOK UTAT CSINÁLNAK MAGUKNAK (Ubijci vihogyat na dorogu), 1941. R: V.
Pudovkin. J. Tarics; F: B. Brecht művei nyomán M. Bolsincov, V. Pudovkin ; O.: B. Volesek, E. Szaveljeva;
Z.: N. Krjukov ; SZ.: B.
Blinov, Sz. Magari ll, O. Zsiznyeva, O. Zsakov.
A filmet nem mutattá k be.

SZENTPÉTERVAR VÉGNAPJAI (Konyec szanktPetyerburga),
1927. R: Pudovkin ; F: Zarhi; O.:
A. Golovnya; Társr. : M. Doller; SZ.: A. Csisztyakov, V. Baranovszkaja, 1. Csuveljev, V. Obolenszkij.

A ZSIRMUNKAI LAKOMA (Pir v Zsirmunke),
1941. Epizód a 6. sz. Háborús FilmalbumbóL R:
V. Pudovkin. M. Doller; F: L. Leonov, N. Spikovszkij ; O.: T. Lobova, A. Golovnya; Z.: N.
Krjukov; SZ.: V. Uralszkij, P. Geraga, A. Zujeva, A. Danyilova.

DZSINGISZ KAN UTODA (Potomok Csingiszhana, külföldön: Vihar Azsía felett), 1928. R:
V. Pudovkin; F: O. Brik ; O.: A. Golovnya; Z.:
N. Krjukov; Sz.: V. Inkizsinov, A. Gyegyincev,
L. Belinszkaja,
B. Barnet. Hangosított
változat: 1949.

A HAZA NEVÉBEN (V imja Rogyini), 1943.
R és F: K. Szimonov Orosz emberek (Russzkije Ijugyi) c. színműve nyomán V. Pudovkin,
D. Vasziljev; O.: B. Volesek. E. Szaveljeva; SZ.:
N. Krjucskov,
J. Tyapkina,
M. Zsarov, M.
Psztuhova, V. Pudovkin.

ELBESZÉLÉS
EGY
EGYSZERŰ
ESETROL
(Prosztoj szlucsaj), 1929-32. R: V. Pudovkin ;
F: M. Kolcov témájából A. Rzsesevszki] ; O.: G.
Kabalov, G. Bobrov; Társr.: M. Doller; Sz.: A
Baturin, J. Rogulina, B. Belouszova, A. Gorcsilin, A. Csekulajeva.

NAHIMOV TENGERNAGY (Admiral Nahimov),
1946. R: V. Pudovkin ; F: 1. Lukovszkij ; O.:
A. Golovnya, T. Lobova; Z.: N. Krjukov; SZ.:
A. Gyikij. J. Szamojlov, V. Vlagyiszlavszkij, V.
Pudovkin.

A SZÖKEVÉNY (Dezertir), 1933.R: V. Pudovkin;
F: N. Agadzsanova,
M. Krasznosztavszki],
A.
Lazebnyikov; O.: A. Golovnya; Z. J. Saporin;
Sz.: B. Livanov, V. Kovrigín, A. Csisztyakov, T.
Makarova.
GyOZELEM (Pobjeda), 1938. R: V. Pudovkin,
M. Doller; F: N. Zarhi; O.: A. Golovnya; Z.:
J. Saporin; SZ.: J. Korcsagina-Alekszandrovszkaja, V. Szolovjev, A. Zubov, Sz. Osztroumov.

HAROM TALÁLKOzAS (Tri vsztrecsí), 1948. R:
Sz. Jutkevics, V. Pudovkín, A. Ptusko; F: A.
Pogogyin, Sz. Jerrnolinszkíj, M. Blejman; O.: F.
Provorov, 1. Gelejn; SZ.: T. Makarova, B. Csirkov, N. Grjucskov, J. Boriszova.
ZSUKOVSZKIJ (Zsukovszki j) , 1950. R: V. Pudovkín, D. Vasziljev; F: A. Granberg ; O.: A.
Golovnya, T. Lobova; Z.: V. Sebalin; SZ.: J.
Jurovszkíj,
1. Szudakov,
V. Belokurov,
V.
Druzsnyikov,

MINYIN ÉS POZSARSZKIJ
(Minyin i Pozsarszkij, külföld ön : Tűz és fergeteg.) 1939. R: V.
Pudovkin, M. Doller; F: V. Sklovszkij ; O.: A.
Golovnya; Z.: J. Saporin; SZ.: A. Hanov, B.
Livanov, B. Csirkov, A. Gorjunov, V. Moszkvin.

VISSZATÉRT SZERELEM (Vozvrascsenyije Vaszilija Bortnyikova), 1952-53. R: V. Pudovkin ;
F: G. Nyikolajeva Aratás (Zsatva) c. regénye
nyomán J. Gabrilovics, G. Nyikolajeva; O.: Sz.
Uruszevszkíj ; Z.: K. Molcsanov ; SZ.: Sz. Lukjanov, N. Medvegyeva, N. Tyimofejev, A. Csemodurov, LMakarova,
K. Lucsko.

HÚSZ ESZTENDÖ SZOVJET FILMJEI
(Kin o
za 20 let), 1940. - Összeállítás. R: V. Pudovkin,
E. Sub; F: J. Olesa, A. Macseret.

(A

dokumentumokat

válogatta

és összeállította:
Kovács

Mária)
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Érdemes miiuészek:

Szine tár Miklós főrendező;

Bokor Péter
Balázs Béla-díjas filmrendező
kumentumfilmj eiért;

-

történelmi

do-

Bokor
Péter
kiemelkedő
dokumentumfilm
jei:
Boszorkányhonyha
(1958.), Halálkanyar
(Maldoványi Józseffel, 1961.), Éjszakára hajnalok (1964.).
1964-ben a Balázs Béla-díj
III. fok.-át nyerte el.

a Magyar Televízió Balázs Béla-díjas fődíszlettervezője - magas színvonalú díszlettervezői tevékenységéért;

rája,

Lóránt
1967 -ben l'észesült
Balázs BélaJelentősebb
ter-vezései: Az ördög eimbe-

Iván

Iljics

halála,

Fából

faragott

királyfi.

Nepp József
a Pannónia Filmstúdió Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezője - kiemelkedő rendezői tevékenységéért;
Nepp József részt vett a Peti és a Marci-somzatok készítésében. Társalkotója
a Gusztáv-sorozat hősének, illetve
a TV Mézga-család-jának.
1967-ben megkapta
a Balázs Béla-díj
II. fok.-át.

Sára Sándor
Balázs Béla-díjas
vészi filmoperatőri

filmoperatőr
tevékenységéért;

alkotó,

rnű-

Sám Sándol· opemtőri
munkái
közül a legemlékezetesebbek:
Sodrásban
(1963.),
Tízezer nap
(1965.), Szindbád (1971.), Nincs idő (1973.), Tűzoltó utca 25 (1973.); dokumentumfilmjei
közül:
Cigányok (1962.), Vízkereszt (1967.). A Balázs
Béla-díj
I. fokozatát
1968-ban nyerte
el.

Vancsa Lajos
Balázs Béla-díjas filmoperatőr
- többévtizedes
kiemelkedő filmoperatőri
tevékenységéért;
Van csa Lajos képzőművészeti
és természeti
témájú népszel'ű-tudományos
filmek
opemtől·e. (Az
anyag szerkezete, 1951; A kétezeréves
Pécs,
(1956); Ragadozó növények, (1959); örök megújulás, (1965) stb.) A Balázs Béla-díj
III. fokozatát
1960-ban nyerte el.

Balázs

Szinetár
Miklós
opere- és operettjilmek,
tévéjátékok
rendezője;
1962-től a TV l'endezője,
az
1968 óta készült művei közül az emlékezetesebbek: A csodálatos mandarin,
Bánk bán, Az ember tragédiája, Igéző, Rózsa Sándor stb.

II. fokozat
Fejér Tamás filmrendező;

Kézdy Lóránt

Kézdy
díjban.

FILM MŰVÉSZEINK

Béla-iűiasoí«:

utat
autóbusz
Az idő ablakai (1969), TV -sorozatai:
A Tenkes Kapi tánya
(1963), Princ, a katona (1966), Tüskevár
(1967).
Fejér
(1961),

Tamás

játékfilmjei:

Jó

Kertes

házak

(1962),

utcája

Kocsis Sándor operatőr;
Kocsis Sándol'
opemtőrként
mos egyéb film
és tv-játék

működött
között -

a pecsétgyűrűn,
Germán vakáció, A hamis Néro,
Földindulás stb. c. filmeknél.

Ragályi Elemér filmoperatőr;
Ragályi

Elemél'

számos

sikel'es

film

III. fokozat

Glosz Róbert filmrendező;
Glosz Róbel·t
ténelmi-politikai

katonai
oktatófilmek
mellett
tÖl'témájú filmek
rendezője: A három háború (1970.), A NATO (1971.), A budai
ezred (1970.), A partizántábornok
(1971.).

Halász Mihály operatőr;
Halász Mihály
számos tv-dokumentumfilm,
tvj:iték,
tv-riport
operatőre,
köztük
a laoszi és a
vietnami
filmbeszámolóknak,
A napsugár
diadala c. ismeTetterjesztő-sorozatnak,
az Aszja és
az Erőd c. filmeknek.

Mátray Mihály operatőr;
Mátmy
Mihály
tv-opemtőr
a Hét c. tv-sorozat
munkatál'saként
számos filmriport
készítésében
működött
kozre (Vietnamban,
az Egyesült Allamokban
stb.); több fesztiváldíj
kitüntetett je.

Széplaki Gyula filmoperatőr ;

Esztergályos

Széplaki
Gyula
propagandafilm

Esztergályos Kál'oly 1962 óta számos tv-film
rendezője, köztük
Egy csónak visszafordul
(1963.),
Paradicsomi
játékok (1968), Egy önázet
története (1968.), Pillangó
(1970.) stb.

Jankovics Marcell r.ajzfilmrendező;
Jankovics

Marcet;

ismel·tebb

művei:

legenda (1965.), A hídavatás (1969.),
szélnek (1970.), János vitéz (1973.).

Szilveszteri
Mással be-

operatől·je:

M ddig él az ember? Sziget a szárazföldön, Arc,
Magasiskola, Sárika, drágám, Madárkák,
Fotográfia, Régi idők focija stb.

I. fokozat

Károly rendező:

száa Sellő

számos dokumentál·is,
oktató és
opemtőTje.
Emlékezetesebbek:
Tranquillánsok
(1965),
Teenager party, (1967.),
Ahol a víz, ott az élet (1970.).

Vayer Tamás díszlettervező ;
önálló
tel'vezése a Kötelék
később az Imposztorok,
a
Emíliát, az Arc, a SzerelmesA magyar ugaron stb. c. filkozre.

Vayel· Tamás első
c. filmhez
készült,

Szeressétek Odor
film, a Szindbád,
mekben

működött
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RABSÁG?

SZABADSÁG?

Vázlat a filmszínészi játék paradoxonához
Az elmúlt tizenöt-húsz év folyamán a filmszínészi
játék terén is jelentős eredmények
és belátások sziiiettek mind itthon, mind szerte a világon, amelyeknek
számonvétele
időszerű és hasznos lehet. Sándor Iván e témához kapcsolódó írását azzal a megjegyzéssel közöljük, hogy az itt felvetett, vagy csupán érintett kérdésekkel a továbbiakban
is foglalkozni kívánunk, az érdekeltek - színészek, rendezők és kritikusaik
- megszólaltatásával.
A színészi játék leírásában a legzavarbaejtőbb a végeredmény rétegeinek, az alkotás elemeinek szétválasztása. lVIilyen szerepe van a játékban az Írói, rendezői, színészí munkának, milyen láncsorban kapcsolódnak össze? A színészi emberábrázolás sohasem önmagában műalkotás, mindig olyan rendszerben valósul meg, amelynek szerkezetében a filozófiától a figurát
ábrázoló eszközökig, szövegmondásig
a
színésznek a saját testével való bánnitudásig a játék legkülönbözőbb "jelei" keresik helyüket. Es a színpadi játék csak
egyszerű "szerkezet" ahhoz a többszörösen kombinatív rendszerhez képest, amelynek középpontjában a filrnszínész áll.
Nézzük ezt a rendszert közelebbről: a
mezítelen felsőtestű férfiú - közismert
színész alakítja - elindul az ágy felé, lépést tesz a gyepes tisz tás on, bárhol, ahol
a hasonlóan lengeöltözetű asszonyhoz a közismert színésznő alakítja - közelíthet; a színész, a színésznő eljátssza a "közelítést", szavakka] vagy némán - a Ié78

nyek, a tárgyak ugyanúgy játszanak közben, mint a színészek. lVIást alakít a vörö=huzatú heverő, mást az unalmas fény,
a felberregő telefon, egy beszédes fotó az
éjjeliszekrényen, a félig kiürült borosüveg
az asztalon, a kopár föld a gyepes tisztás
szélén; a látható képet - a jelenetet mindezek együttes játéka határozza meg.
A színész nem játssza el még egyszer,
amit a tárgyak,színek,
ritmusok egyszer
már "eljátszottak", igy a jelek kapcsolata
egymással metafora-értékű.
Picassónak, Braque-nak, lVIax Ernstnek,
mikor az első rongydarabot képkeretbe ragasztották, fotóval, rajzzal, netán szögekkel rakták körül, fogalmuk sem volt arról, hogy teohnikájuk egyszer még segíthet meghatározni a színészi játékot a moderrr film rendszerében. Aragon Írja: lVIax
Ernstnél a kollázs "költői módszer, főleg a
nyomtatott rajzoktól kölcsönzi motívurnait, ezeket olyan tökéletesen beleötvözi a
képbe, hogy néha észre sem lehet venni
őket, máskor meg úgy fest az egész, mint-

ha minden kollázs lenne. Mindezek a motívumok arra szolgálnak, hogy más motívumokat idézzenek fel, mégpedig olyan
eljárással, amely teljesen azonos él költői
kép módszereivel."

A valóság és a filmszínész
kapcsolat) A filmszínész
tehát egy szerkezet fogaskereke? Tekintsük rabnak a filmkészítés rendszerében,
aki legfeljebb- cellájának méreteit változtathatja, ám mozgástere mindig meghatározott, teljesítményét csak egy mechanizmusban
való résztvételének
ramosege
mérheti? Munkáját ügyelve tolj uk félre
meggyőződésünket, hogy középkorias tortúrák rendszerében műalkotás nem születhet, vagy mondjuk végre ki, hogy a filmszínész játéka távol áll a műalkotástól ?
Ilyen kérdéseket akkor illő feltenni, ha
rájuk csattanthat juk a választ. De dolgozatunkban, amelynek a szerkesztőség egy
évvel ezelőtti felkérésére vágtunk neki,
mindössze arra keressük a választ: van-e
olyan síkja a filmszínész játékának
a.)
amely nem teljes egészében meghatározott; b.) ahol a filmszínész a minden műalkotás létrejöttéhez elengedhetetlen gesztussal, a választás szabadságával élhet?
Maradjunk ezúttal is lehetőségeinknél, a
vitatható, visszavonható okfejtések helyett
a
visszavonhatatlan
teljesítménynél,
vallomásnál.
Andrzej Wajda mondja Cybulskiról halála után: "Nemcsak kitűnő színész volt,
de nemzedékének
megszemélyesítője
is.
Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyhez
jómagam is, amelyik átélte a negyvenesötvenes esztendőket és mondanivalóit elsősorban ezekből az évtizedekből meríti.
Ezért Cybulski nemcsak jelen volt, jelen
is maradt, várjuk, hogy belepjen az ajtón, és mégsem lép már be, nem játssza
el a neki szánt szerepeket."
Ismételjük el még egyszer és természetesen szó szerint azt,amit
Wajda mond:
ho jy milyen alkatú nagy színészek tűnnek fel egy korban, ezt rnindig a társadalom ellenállhatatlan hívása dönti el, azt
is, mikor lesz divatja egy hamisan ját-

(A meghatározó

szó, felszínes színészideálnak. A kapcsolat
természetesen kétoldalú. Nemcsak a színész alkatában, játékában ölt testet a társadalom képe, szelleme, hangulata, gesztusrendszere. hanghordozásának.
öltözködésének szokásvilága, de a színészi játéknak is hatalma van egy kor életformájának kialakításában.
Ezért
emelkedhet
olyan magasra egy színész, ha társadalmának lelkét, külső-belső jegyeit erősíti
fel a köztudatban, ezért támadhatnak követői, ha nézői koruk megtestesülésére
ismernek rá játékában.
Vállalható közhelyeink egyike, hogy a
színész és a társadalom közott a kölcsönös
közvetítő kapcsolat olyan régi, mint maga
a színészi játék, s bár a filmszínész munkájának függösége vektorálisan nő minden
más alkotóművész függőség e fölé, legdöntőbb gesztusa mégis szabadsága, amelyben
kora világával összekapcsolódik. A "szakszerűség látszata" napjainkban meglehetősen elszabadult. De a "vitathatatlan szakszerűség" látszatával hallgatni is lehet a
tényekről, ezért témánkban legfontosabbnak azt tartjuk: mennyire ábrázolja, vagy
kerüli ki a filmeken megjelenő "színészi
emberminta" a hatvanas-hetvenes
évek
valóságát.
minőség e) Ha azokra a filmszínészekre emlékezünk, akik a harmincas
évektől az ötvenes évek végéig korszakok
életstílusát
reprezentálták.
ideálképében
szerepet kaptak - lehet, hogy egyoldalú,
s+emélyes emlékeink okán -, Greta Garbo,
Jean Gabin, Gary Cooper, Gérard Philipe
neve jut az elsők között eszünkbe. A másik sorozat Jávor Pállal, Szeleczky Zitával Látabár Kálmánnal
indul. Kereshetnénk közöttük az összehasonlítást a tehetség, a szerepminőség, a tragikus vagy komikus alkat szerint, ezúttal színész és közönsége
kapcsolatát tartjuk lényegesebbnek. A Garbo-, Gabin-, Cocper-, Philípeminta hatását a közönségre az egyéniség
divatja determinálta. A Jávor-, Szeleczky-,
Latabár-rninta legfeljebb a ruhadivatot. a
gesztusdivatot formálta. A magyar színpadok színészei évtizedek óta európai hírűek,
a filmgyártás azonban hosszú ideig keve(Az örökség
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set hasznosított ebből; Gabin nagy művész
volt, nem hisszük mégsem, hogy nagyobb
Somlaynál; mégis: mit őriz a film Gabinból, és mit Somlayból;a
kivételek kivételek maradtak: egy-egy Csortos-, néhány
Páger-, vagy egyetlen Görbe J ános-szerep.
Csoportosulásként a negyvenes évek végén tűnnek f.el a filmvásznon azok a színészek, akikben a kor-ideálból már nem
a külsőségek divatja testesül meg, akik
maguk is hatással vannak éveik életformajara:
a Soós Imre-, Szirtes Adám-,
Horváth Teri-nemzedék, majd utána Törőcsik Mari. Ök már jelenségek, és nemcsak kivételes példák a filmen.
Törőesik egyedül nő fel közülük köz ízlést formáló filmszínésszé. Még a magyar
film soronkövetkező. szürke korsza'kában
is forrón tudja tartani kapcsolatát a közönséggel. Voltak szép számmal nagy színészialakítások
filmjeinkben, ha színészeik nem is érték el velük színpadi formájukat, de a korszak emberének milliók
előtt ellenőrzött, .a kor alakj ainak életét
stílussá sűrítő és ezért millióknak is életstílust mutató színészi teljesítményekre
a
feltételek igazán akkor születhettek meg,
mikor a magyar film áttört a valóság irányába; mindezzel pedig nem a filmtörténet vizeire kívántunk
evezni, csak az
örökség minőségét jeleztük.
(A változások tm'tománya) Mit jelentett a
színészi játék számára az, hogy a film és
az élet a hatvanas évek elején egymásba
kapaszkodott? Váltás történt témavilág-.
ban, minőségben; a film és vele szereplői
rákapcsoltak a valóságra; dokumentálták
a kort, új észleleteket-információkat
adtak ismeretlen szituációkról
; a társadalom,
a lélek, az ernberek közötti kapcsolatok
kutatásában a társművészetek elé törtek;
kezdték felrajzolni a történelem, a múlt
és jelen reális látképét. Azokat a figurákat, akiknek ez a művészi gondolatrendszer és látásmód szerepet osztott, csak
egyszerűbben, hitelesen, keményen lehetett eljátszani. Az élet átkopírozódott a vászonra, a képmezőben megj elen tek a kor
alakjai. Felsorolásra körmyű lenne vállal-
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kozni, de a felsorolást-elemzést
azoknak
kell egyszer elvégezni, akiknek témánk
szakterületü'k. Mégis: kikre emlékezünk
mindannyian? A Sodrás ban, Az álmodozások kora színészeire, Gaál István, Szabó
István alakjaira;
Kósa jellemeire. Sára
ernbereire a Feldobott kő-ből; az akkori
Balázs Bélás filmek figuravilágára, az induló dokumentumfilmek,
a Nehéz emberek szereplőire, később Kovács András
többi emberére.
Milyen gyorsan meghódították a vásznat, szuperszonikus sebességgel jutottak el
a közönségig, fogalommá lettek. A játékfilmek, kemény takarékos gesztusokkal,
intellektuális lázzal, nyíltan megjelenített
alakításai mellett, a dokumentumfilmeknek el kellett felejteni minden kimódoltságot, és az ellenhatás:
a dokumentumanyagok határozott élettel-vérrel, igazi
sorsokkal "működtetett" alakjainak közelségében csak természetes
puritánsággal
lehetett a játékfilmben is a színészi munkát vezetni. A színész, a riporthős a lényeget, a valóságot játszotta, a történelemben és saját korában mozgó embert,
aki "megéli" önmaga sorsát, felteszi kérdéseit, válaszait keresi, ítél, vagy megítéltetik. Mindezt a színészi munka kialakuló
gesztusvilága,
egyszerűsödő
eszközrendszere formálta korszerű játékstílussá,
Egyre több színészt láthattunk
filmen
színpadi
teljesítményeinél
is jelentősebb
alakítást nyújtani. Törőcsik mellett "támadt" egy színész, aki a legkülönbözőbb
szerepekben igazolta a filmszínészi munka
lehetőségét kora érzésvilágának kifejezésében, a milliós közönség tudatformálásában : Latinovits Zoltán. Betetőzte a folyamatot a Jancsó-iskola kialakulása: ez, rniközben a filmszínészi játék új körzeteit
kutatta fel, berobbantotta a film világába
azokat a fiatal művészeket, akik első nagy
sikereiket filmen aratták. és azóta is külőnböző
hatásfokkal, karakterrel,
szerepkörrel - a korideált képviselik: Kozák
Andrást, Madáras J ózsefet, Drahota Andreát.
Ha a színészi játék egymagában meghatározhatna ·egy filmet, egyedül fémjelezhetné egy korszak filmművészetét,
ha a

,

vásznon nem lenne más látható, mint az
"al'akító" óriássá nőtt "játszó" arca, bizonyára az ő arcaikat látnánk magunk előtt,
miközben a "filmcsiná'lás" és benne a
filmszínész játéka, megtalálja egyensúlyi
pontját a kor bonyolult művészetet teremtő gépezetében, műalkotás és mi1liós
közönségtábor kapcsolatrendszerében.
A hatvanas-hetvenes
évek fordulójától
újabb, addig ismeretlen vonású arckarakterekkel találkozhatunk. Lehetne az amatör, a vidéken játszó, az erdély j és külföldi színészek tömeges jelentkezését azzal elintézni, hogya rendezök új arcokat
kerestek. A színészképzésnek egy korábbi, nagyon rossz szakasza, az ötvenes évek
gyakorlata ütött vissza abban, hogy például a harminc és negyvenöt év közötti
korosztályból - a filmszínészi pálya küzdelmeiben mindvégig győztes maradt' Tőrőcsik és a főiskolát nem végzett Latiriovics kivételével - lassan "kivesztek" azok
a nagy színészek, akikre egy filmet építeni lehet.
Mégis: könnyű lenne csak ebben látni
a pályán és határokon kívüli arcok tömeges jelentkezésének okát. A film mindenesetre nyert velük. Látszott ez már ak-'
kor, mikor a Csülaqosok,
katonák-ban
megjelent
néhány új arc; látszott Bacsó Péter filmjeinek változó-rnélyülő ernberlátásában;
Gábor Pál Horizont-jának
hiteles
figuravilágában;
Szabó István
filmvallomásainak
gazdag karakterrajzaban; a Földobott kő színészi telitalálatalban; a Sárika, drágám-ban Patkós Irma
fölfedezésében ; az utolsó évtized egyik
legnagyobb filmszínészi teljesítményében :
Darvas Liliében. a Szerelem-ben;
Fábri
Zoltán színészi jellemtanulmányaiban.
A skála, a gazdagodás, az új arcok áradása az utolsó két esztendőben azonban
másfajta változást is jelez. Az amatőrök,
az ismeretlen színészarcok természetessége, játékuk
életszerüsége új tartományt
fedez fel: a köznapi ember rajzát, az utca,
a család, a műhely futó hangulatait-tekinteteit, és a nézőt hétköznapi önmagával
szembesíti.
Csakhogy az életszerűség - amit a film
velük nyer -, miközben hiányt pótol, pa-

radox módon hiányt is teremt. A film és
a valóság kapcsolatának
új jelensége
ugyanis a hetvenes évektől az, hogya karakteres gondolati anyag háttérbe kerülésével együtt elmosódik a valóságot reprezentánsan ábrázoló figuravilág is. Azzal,
hogy a közelmúltban a harmad-negyedrangú témák, ügyek felé tolódott a magyar film, megsokszorozódtak
a mikroszituációk, soha nem látott tömeghenkerültek előtérbe az életben "életszerűen"
csellengő figurák, a jövö-menő, de nem az
élet dolgaiba, hanem inkább az "életszerű
jelentéktelenségekbe"
beleakadó
alakok.
Epizódokkal és epizód-értékű
figurákkal
telik meg a képmező.
1ég a jelentős színészek is - akik pedig a hatvanas években egy korszak emberi magatartásainak reprezentánsai Iehettek - szerepeik lefokozott igazsága miatt
csökkentett értékű helyzetekbe kerülnek.
Gondoljunk Bálint András szerepnívójának különbségeire az első és a negyedik
Szabo-filmben, Törőesik helyzetére a Holt
vidék-ben,
Latinovits szerepeire (a Szindbád, az utolsó utolsó "kivéteoJ" óta), Kozák, Drahota gyérülő lehetöségeíre
legújabb filmjeikben. Így, miközben növekednek a filmekben a köznapi tekintetek,
meg IS fogynak a valóságból ismerős és
fontos arcok.
Mit árul ez el a társadalomról, mit a
filmrőlmindez már egy másik vázlat témája. Gondolatmenetünk
kiindulópontj ához próbáltunk eljutni, miközben a filmszínész munkájában azt kerestük, menynyit mutat meg, mennyit hagy homályban
játéka nézőinek valódi létkérdéseiből.

Különbségek, hasonlóságok
és színész) Sokat írtak, sokat
vitatkeztak rendező és színész kapcsolatáról. Másképpen - a színházi munkához
hasonlóan - dolgozott a színésszel Elia
Kazan, másképpen "használta" a színészt
Antonioni. Bergman sajátosan "filmes" alkotófolyamatában
sokszor kap eldöntően
központi szerepet a színész, mások zárt,
színpadias jelenetekre épített megoldásaiban viszont háttérbe szorul. Próbáljuk fel(Rendező
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vázolni rendező és színész kapcsolatának
három alapvázlatát újabb filmjeinkben.
1.) A színész mint irányított személyiség. - Leginkább Jancsó filmjeiben figyelhetjük meg, hogyan lesz egy sajátosan
megteremtett
szerkezetben a színész a
rendezői filozófia, a világról-embe-rekről
alkotott belső kép és ritmus megtestesítője.
Ebben a rendszerben a színész ,egy tág,
mondhatnánk az élet horizont jáig nyitott
valóság elemeiből formált művészi álom
világát eleveníti meg; fogaskerék a gépezetben, de meghatározott
helyzetben
is
teljes karaktert alkot. A színész - Kozák
András - vallomásával világíthat juk át
legjobban az ábrázolási folyamatot:
"Jancsó Miklósnak hét filmjében játszottam hét év alatt. A tiszta forgatási idő
fél esztendő, ennyit töltöttünk
együtt.
Minden évszakban és napszakban dolgoztunk. Az Alföld síksigától egészen a Volgáig jutottunk közben. "A" rendező Jancsót látom - de mindig így -, amint a
jelenet beállítása előtt hosszú léptekkel,
két karját könyökben behajlítva, két mutatóujjával fölfelé mutatva, teljesen elmerülve magában "lejárja" a jelenetet. 800kire nem figyel. Gondolatban már magával viszi a kamerát, minden általa elképzelt figura mozgását önmagában hordozza,
egy pillanaton belül az egész stábot képviseli, ahogya történelmi időben gondolkodik. »Erted?« - kérdezi - »Erted ?« Pedig nem fontos, hogy értem-e. Nekem,
szinészének az ő hangulatát kell felfognom, megéreznem. És ki kell választanom
az ő tökéletes telítettség éből a rám tartozó részt. Azt is tudom, hogy ami rám
tartozik, az csak: a részlet. Jelentősége
majd az egésznek lesz együtt, a kész gondolatnak, amit ő képvisel mindenki számára.8 azt is tudom, érzem, hogy mindeközben mégis a jelenet igazi tartalma
alakul ki, a gondolat,ami ezekben a pillanatokban
születik meg. Nem tartozom
filmjeinek sem rajongói, sem bírálói közé.
Még azt sem merem mondani, hogy művészetének tökéletes értőj e vagyok. Pusztán résztvevője vagyok az ő irányításával
végbemenő alkotófolyamatnak,
s így végigjárom vele az összes utakat, miközben
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a forradalom örökkévalóságát, megdönthetetlenségét, tisztaságát keresi."
2.) A színészi játék köré teremtett kombinatív tér. Ebben a kapcsolatban a színész primátusa vitathatatlan. A rendezői
mondanivalókat, a történetet, a rendező
egész világát és magatartását áttételek nélkül, közvetlenül az ő arca, gesztusai, játéka
fejezi kí. Ha a filmből - végletes példával - kiiktatnánk mínden más elemet, a
környezetrajzot, a külsőket, a kellékeket:
bár szegényítetten, de szinte megkapnánk
az eredetit, kizárólag a színészi ábrázolásban. Élezzük tovább példánkat: képzeljük
el Makk Károly Szerelem-jét
színpadon.
Elképzelhetetlen? A megvalósult film persze elképzelhetetlen, de mégis, ha ötletünket méreget jük, nem érzünk benne abszurdumot. A színész helyét, eszközeit ebben a játékrendszerben nemcsak az emeli
ki, hogy szeletek helyett életfolyamatot
ábrázol, és eszközeivel a realizmus mintáját követi.
A legfontosabb az, hogy amíg az első
kombinációban, a rendezői eszközök rendszerében (alak, környezet, táj, rekvizítumok, ritmus, fények, szöveg, zene, asszociációs képsorok) kisebb hányad jut a
színészre, itt az ábrázolás a színészi teljesítményben testesül meg. Játszassunk le
magunk előtt két képsort: milyen feladat
hárul a színészre 'egy emberi halál ábrázolásában a CsiUagosok, katonák-ban
és
milyen a Szerelem-ben? Mit és milyen
képkivágásban, időtartamban
látunk Juhász Jácintból, mielőtt a vízparton Iedőfik,
és mennyit-hogyan Darvas Liliből, mielőtt
meghal? "Hányadrész" jut az ábrázolásból
a színészre az egyik változatban, "hányadrész" a másikban, és milyen szerep jut a
többi ábrázoló elemnek, ott és itt.
A kétféle színészi feladat nemcsak tartalmában, jelentőségében, hanem funkciójában is különbözik egymástól, és ez határozza meg a színészi munka különbözőségeit is. A színész, az első esetben játékával kiegészít valamit, a második esetben: kiegészítő elemek társulnak a színészi ábrázoláshoz.
Amott egy képkompozíciónak egyetlen, bár központi tagja, itt
az egész kompozíció körötte formálódik ki.

/
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3.) A

kettős

kapcsolat

kombinációja,

amikor együttesen kompozíció- és színészcentrikus is a film; elbűvölő változata Huszárik Szindbád-ja. Maradjunk helyzetpéldánknál, idézzük fel Szindbád halálának képsorait. A Csillagosok, katonák internacionalistajának
halála egy hosszú
snitt, egy gondolati-történési-kompozíciós
láncsor egyetlen láncszeme. A Szereleni
Marnájának halála a végigjátszott teljes
emberi sors utolsó felvonása. Az egyiknél
a rendező inkább a képbe komponált "körűlményeket-eseményeket"
játszat j a, a
másiknál aszinészt.
Huszáriknál mind a
kettő "dolgozik"; Latinovits is, a templombelső is. Latinovits eljátssza Szindbád halálát, a körülötte "alakító" rekvizítumok,
a festett falak, a színek, az oltár pedig
felidézik a történet egész hangulati világát, egy avalóságost megsokszorozó-megemelő, tér- és idődimenziót hoznak a kamera Iátószögébe,
Ezzel találkozunk Bergman filmjeiben,
ahol a színészi játék részletei és a kompozíció asszociációs tartománya harmonikusan egészítik ki egymást, egyik a má-:
sik nélkül nem töltheti be a képsíkot. Ha
- egyszerűsítéssel élve - első és második példánkban alá-, illetve fölérend-eléssel találkoztunk, akkor itt. a színészi játék és a képen jelentkező minden más kifejező jelrendszer. egymás mellé rendeléséről beszélhetünk.
Mindhárom változat másképpen határozza meg rendező és színész kapcsolatát,
a színészi alkotásnak a színházi munkával
ellentétes folyamatát, módszerét, külsőbelső körülményeit.
szó) A filmen az iroi szöveg,
még tágabban a szó megváltozó helye
kapja a legjelentősebb szerepet
abban,
hogy a színészi ábrázolás jelei átformálódnak. A színpadon minden, ami a színésszel történik, azért a pillanatért történik, amelyben kimond egy szót, egy
mondatot, a csend tartalma és tartama elsősorban azt a pillanatot jellemzi, amelyben már elhangzott, vagy amelyben majd
elhangzik valami. Ki-emelt szerepe, technikája van annak is, hogya színész a csen(Az eltűnt

dek segítségéve] testét is felkészítse a
megszólalásra. Színpadon annak a színésznek, akinek nincs szövege, dolga is csak
külön okkal lehet; a legkegy-etlenebb művészi tortúrák közé tartozik hosszabb időt
némán eltölteni a közönség előtt. A színház is megkövet-eli színészeitől a testükkel való bánnitudást, de a színpadi mozgás mindig kiegészítő elem, önmagában
csak ritkán kizárólagos ábrázoló eszköz.
"Csendítsük" erre rá a filmtörténet leg(nagyobb "hallgatásait", amelyekben a szónak egyszerűen nem lehet funkciója, mert
a filmszínész ábrázoló rendszerében elveszíti szerepét, máris kaptunk valami képet a filmszínészi alkotófolyamat
paradoxonjából. A Körhinta nagy képsora,
Mari és Máté körhinta-találkozása majdnem ötven különböző beállításból áll, de
Törőcsiknek az egész mozgásfolyamban
egyetlen mondata van.
Nemcsak egy történetet tud közvetíteni
a színész arca, a megélt sors, a karakter
teljes rajza is megelevenedhet szöveg nélkül. Gondoljunk Daniel Olbrychski játékai ra, tekintetére, szemüvegére, a Tájkép
csaia . után-ból,
Cybulski mutatványára,
amint a Hamu és gyémánt szállodai szobájában a leejtett pisztolylőszert keresi,
vagy - gyűjtsük példámkat továbbra is
magyar filmekből - Békés Rita álmatlan
éjszakáira a Tűzoltó utca 25-ből.
A sajátos "átélést", a feszültségrendszer
különleges megteremtését,
az eszközök
"takarékos használatat" szeretjük emlegetni, pedig többről, s főleg másról van szó:
egy olyan ábrázolási rendszerről, amely
igénybe veszi, átformálja a színész alkotóegyéniségét, €szközkészletét, sokszor mindent miniatürizál, a mozdulatokat, arcjátékot is, és egy rövid részletbe sűríti a színpadon időfolyamban elosztható feszültségmennyiséget. Máskor még a színészi szervezet fiziológiai működtetését is megváltoztatja, ritmusban, gesztusban, mirnikában új játéktartományba emeli - miként
a súlytalanság állapotába került ember
mozgásának, "funkcionálásának" törvényei
is átformálódnak -, mint Sándor Pál
Régi idők focija című filmjében Garas Dezső "némajátékainál" .
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(Szabályozott idő, megváltozott tér) A zárt
időrendjéből kiemelt játék már magával
montázstechnikájával
másféle, a színházi
munkától
különböző
alkotókörülményeket
teremt a színész számára. A színész, miután részese az idő áradásának, kívül-belül minden jelenetben változik. Mondhatnánk erre, hogy Shakespeare drámái néha
évtizedeken futnak végig, ésa színpadi
drámától sem idegen például a nyíltszíni
megöregedés. Csakhogy a színpadon sohasem titkolható a maszkmester munkája,
ott a külső változásoknak míndig stilizációs értéke van, az álszakáll álszakáll marad;
Gábor Miklós III. Richárdként sántikálva
játszik, bármilyen ügyesen húzza a lábát,
a jellem "sántaságával" tudja csak elfogadtatni a trükköt. Filmen viszont a külső
változásoknak fontos szerepe van, az időváltozás ábrázolásával jLt~ színészi feladatokban. Kósa Ferenc Tízezer nap-ja nemcsak szituáció-hitelét veszítené el, ha színészei nem változnának kívül-belül hitelesen, a film művészi célja éppen az, hogy
egy történetnek az időstruktúrában való
elhelyezésével
ábrázolja társadalom, és
benne az ember történetét;
szíriészeinek
ezért lélekben-külsőben a teljes hitelesség
érzetét fenntartva kell az időfolyamban
megmerülni.
Másfajta kényszerítő elem az idő, ha
funkciója a szembesítés. Ilyenkor a filmszerkezet azt követeli a színésztől, hogy
egyidőben éljen át cselekvéseket, és rögtön továbbítsa is azokat, mesélje el önvallomásszerűen
vagy értelmezze. Egysz-erre több időrétegben él ilyenkor, de
nem arca változik, - belül "bontódik fel";
mint egy Picasso-rajz kiteríti magát, de
nem a tér síkjában, hanem az idő dimenzióiban. Az ilyen színészi feladathoz némileg hasonló, mikor a színésznek azt kell
megmutatni, hogyan éri őt az idő betörése a jelen szituációiba. A Szere l,em-ben,
a századfordulós kép töredékek bevágása a
Mama szakadozó emléktudatát ábrázolja,
gesztusait, mondatait "hosszabbítja meg",
mintegy beépítve őta tűnő időbe; Darvas
Lilinek egy felvillanó kép után következő
pillanatban, az "idővel megterhelt" embert
is ábrázolnia kellett szereprendszerében.
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De a filmben a változó idő egyben változótér is, a változó jelen, múlt vagy jövő
szituáció ja. Az időtől irányított esemény
míriduntalan új helyszínekre viszi szerepIőit, -ez
annyira szokványos elem, hogy
kár volna időzni a színésszel szemben támasztott követelményein él.
Jellegzetesebb, hogyamegváltozott
térben olyan .Jielyzetfeladatoksal"
is szembetalálja magát, amelyekre a színpad általában nem kényszeríti rá; ilyen az élet
egyes állomásainak lelki-testközeli ábrázolása: a magány, a szerelem, a halál eljátszása. A biológiai lét, a szeretkezés, a halál pillanatai, az emberi magány ábrázolása - az a kegyetlen szituáció jut erről
eszünkbe, amelyet Karinthy írt le arról
az emberről, aki miközben a szekrényből
egy lyukon át figyelik, azt hiszi, úgy viselkedik, mintha egyedül lenne.
Ilyenkor a kamera tölti be a "leshely"
funkcióját, és a "figyelő szem" a néző szeme; közben a helyzetével magára maradt
színész viselkedési-játszási normái olyan
vegetációs folyamatok ábrázolását teszik
természetessé, amely színpadon 'elképzelhetetlen. Ezúttal nem is a legnyilvánvalóbbra, a mezítelen testre, a szeretkezés
aktusára, a halál pillanatára
gondolunk.
Példatárunk a magyar film, ezúttal mégis
a Hirosimá-t,
e tekintetben legegyértelműbb filmeml ékünke t idézzük feL Nem
azért, hogy az egymással felismerhetetlenül összefonódó testek játékára emlékeztessünk, inkább az éjszakai útra, a magányos és közös bolyongásra, a tudat emlékfelidéző "mozdulataira", az Asszony és
a Férfi élete terének-idejének állandó változásaira. Ezekben a képsorokban "leshetjük" meg legjobban 'a színészi megközelítések-eszközök-kifejezőrendszer
rejtélyesen nagyszerű lehetőségeit, a diszharmonikus játékmezők, egymásnak feleselő
idődimenziók szerkezetében.
A térnek a szirrész számára még akkor
is más a szerepe a filmen, ha a színpadéhoz némileg hasonló, zárt rendszerben kell
mozognia. A képniezön a legszűkebb tér is
annyi egymástól eltérő helyzetet mutathat, amihez a színpadon többnyire egy felvonás, legtöbbször egy egész este szüksé-

ges. Ibsen szobáiban, de még Dürrenmatt
azokat az alapvariációkat, melyekben a
széttagolt tereiben is két-három órát tart szmesz a film kombinációs rendszerében
egy többszörösen megcsavart életpálya áb- dolgozik. Amit leírtunk, érdeklődőként írrázolása. Viszont például Jancsó filmjeituk le, s már ennyivel is messzire merészben, zárt térben is, percek alatt fordulnak
kedtünk .Jiatársértésünkben".
Gaetan Pimeg saját tengelyük körül az emberi sor- con jegyzi fel, hogyesztendőkkel
ezelőtt
sok. Mit kell végigélni e a Csillagosok, ka- a Les Nouvelles Littéraires
tudományos
tonák első képsoraiban Madaras József ankétot rendezett "Mi az élet" címmel.
vörösparancsnokának,
vagy idézzük fel a Pierre Lépine, a párizsi Pasteur Intézet
Fényes szelek-ből a veszprémi vár udva- vezetője így válaszolt: "A titok titok marának terét, és e játéktér alig fontos vál- rad. Lenni vagy nem lenni? Még mindig
tozásaival párhuzamosan Kozák András
ez a kérdés. Tudatlanságunk olyan termérendőrtisztjének drámai pályáját.
szetű, hogy bármely magyarázat, melyet
A film, öntörvényűen kezeIve a tér és az életről adni tudnánk, kevésbé lenne viidő változatait, a színészi játék és a' szí- lágos, mint az életről alkotott intuitív felfogásunk".
nészt körülvevő "jelenségek" megmutatásával teremt asszociációs kapcsolatokat. A
Milyen választ ad a tudós helyén a sZÍszínpadon is jellemzi egy szoba berendenész? Ö is ezt: az életről alkotott "inzése a szoba lakóit, de ezeket a jellemző tuitív felfogását"; rabságának-szabadságátárgyakat
"akciószerűen"
éltre keltve, nak szélsőséges alkotórendszerében a filmvagy éppen színész nélkül tudja kinagyíszínész is. Makk Károly írja le, Szabó Isttani a kamera. Mikor a színész "belép"
ván egyik filmje kapcsán, hogy bizonyos
a képbe, már sok mindent tudunk róla, véletlenek miatt képtelen a filmet kívülálmegismert környezete-tárgya] jóvoltából, a ló szemével nézni, mert heteken át kóvályjellemzés éppen csak az asszociációs kap- gott éjjel-nappal a filmgyár folyeséin saját
csolat felvillantásában érvényesül. A ké- filmjének utómunkálatai, vágása közben,
pek kombinációja
már önmagában
is s néha hajnali hatkor, néha éjfél után egy
olyan különös, sajátos térvarázslatot te- másik "eszelősbe" ütközött, aki ugyanremt, amelynek minden mozzanata jellemolyan révetegen bolyongott a folyosókon,
zés-értékű, s a színészi játékot az egy- mint ő; Szabó volt az, aki nagyjából
szerűsödés, a takarékos gesztusok
lra- ugyanakkor vágta a Szerelmesfilm-et,
minyába viszi. Mikor Gaál István a Sodráskor Makk a Szerelme-t. A rendezőnek ez
ban fiataljai köré "odavitte" a Tiszát, az az "eszelős tevékenysége", amivel a filmerdőt, meghatározta milyen játékfelfogást
nek végérvényes kompozíciót ad, teremti
vár ebben a képi világban
színészeitől;
meg a filmszínész forgatás közben már
már eleve kihangsúlyozta, hogy el is tudja "végigszenvedett" alakításának végső for"mosni" őket a természetben, eggyé tudja máját is. Lehet, hogy az alkotómunkának
olvasztani az erdő - jelrendszerében az ilyen szerkezete, a körülmények zárt rendélet - rejtelmeivel. Mikor a film végén a szerében teremtő művész általánosabb moszeba éles, fekete-fehér kompozíciójában,
delljét tárja elénk; az alkotófolyamat koBartók-kép és sajátosan kemény rekvizí- runkban más művészi munkában is érvétumok között játszat ja őket, ugyanígy ter- nyes mintáját, amelyben a már megszümészetessé tette, hogy ezekben az analó- letett műalkotás t "anyaggá" lett alakjában
giás kapcsolatokban milyen kemény moz- is továbbformáló rendező helyére kevésbé
dulatokkal, éles indításokkal súlyos hall- ösztönző determinánsok helyettesíthetőek
gatásokkal kell kifejezniük a történet drábe? Akármint van is, a filmszínész és a
maisá:gát. ..
munkáját körülvevő művészi mechanizmus kapcsolata új paradoxonok irányába
tolja át Diderot évszázados színész-paraSzakítsuk
meg gondolatmenetünket,
a doxonát.
szaktudósok majd bizonyára kidolgozzák
Sándor Iván
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ELMÉLET

A VALÓSÁG

ILLÚZiÓJA

Az alábbiakban J. M. Lotman (Petrográd, 1922-) szovjet irodalomtörténész
és szemiotikus A film szemiotikája és a film esztétika problémái (Tallin, 1973) című tanulmánykötetének
egyik fejezetét közöljük, némileg rövidítve;
a teljes kötet magyar
nyelvű kiadása előkészületben van. A szerző 1963 óta a tartui egy.etem orosz irodalomtörténeti tanszékének vezetője, nevéhez fűződik a Szovjetunióban folyó strukturalista és szemiotikai kutatások egyik műhelyének, az ún. "tart'ui iskolá"-nak megalapítása. Az említett kötet külön érdekessége, hogy szerzője itt fordul első ízben a filmesztétika problémái felé, eddigi művei - hagyományos
módszerű
irodalomtörténeti
monográfiáin és szövegkiadásain kívüla strukturalista szövegvizsgálat, a verselmélet,
a "másodlagos modelláló rendszerek"-nek
nevezett szemiotikai
képződmények,
legújabban pedig a kulturológia témakörével foglalkoznak.
Minden művészet valamilyen mértékben a fikus nehézségek, melyek a múlt és a jövő
közönség valóságérzetére appellál. A film idő filmi eszközökkel történő
jelzésekor
a legnagyobb mértékben. A későbbiekben
merülnek fel a filmi elbeszélésben, valamajd foglalkozunk
azzal, hogy Melies mint a feltételes és más irreális módok
alkalmazásánál : a film - anyagának terfilmjeitől kezdve milyen szerepet játszott
a fantasztikum abban, hogya kinemate- mészete szerint - csak a jelen időt ismeri, mint egyébként a többi olyan műgráf művészetté vált. De a "valóságérzet",
melyről itt szó van, másban rejlik: bár- vészet is, mely ábrázoló jelekkel dolgomilyen legyen is a filmvásznon játszódó zik. A színház vonatkozásában ezt D. Sz.
fantasztikus esemény, a néző szemtanúLíhacsov fejtette ki.
jává és mintegy résztvevőjévé válik. Ezért,
A néző emocionális hite a filmvásznon
a filmet
noha tudatával megérti a történetek irreá- bemutatott dolgok valódíságában
egyik
legjelentősebb
lis voltát, emocionálisan
úgy viszonyul a kultúrtörténet
hozzá, mint egy igazi eseményhez. (Eb- problémáj ához kapcsolja.
Minden technikai tökéletesítés kétélű
ben az értelemben vizsgálta a film "realitását" Christian Metz Essais sur la sig- fegyver: noha arra hivatottak, hogya szonification au cínéma, éd. Klincksieck, Pa- cíális haladást és a társadalom javát szolris, 1968. 13-24. p.) Mint később látni gálják, éppolyan sikeresen használták fel
fogjuk, ehhez kapcsolódnak azok a speci- őket ellenkező célokra is. Az emberiség
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egyik legnagyobb eredménye - a jelkommunikáció - sem kerülte el ezt a sorsot.
Az információ szolgálatára hivatott jeleket
gyakran a dezinformáció céljára használták fel. {... )
Ennek az ellentmondásnak a hátterében
fejlődött ki egy részlegesebb, de rendkívül
szívó s szembeállítás: "az olyan szöveg,
mely lehet hamis" és "az olyan szöveg,
mely nem lehet hamis, Megjelenhetett
ez a "mítosz-történelem"
ellentétben {a
történelmi szövegek megszületését megelőző időszakban a mítosz a feltétlenül
igaz szövegekhez tartozott), a "költészetdokumentum"ellentétben
stb. A XVIII.
század végétől kezdve, amikor egyre élesebben követelték az igazságot a művészetben, gyorsan nőtt a dokumentum tekintélye. A "Dubrovszkij"-ba már Puskin
is a kor igazi jogi dokumentumait illesztette be a művészi alkotás részeként. A
század második felében a megbízható dokumentum helyét -a
költők romantikus
kitalálásainak antitézis-ét - elfoglalta az
újságriport. Nem véletlen, hogy az igazságot kutatva, hozzá fordultak a prózaírók
Dosztoj evszkij tól Zoláig, erre orientálódtak a költők Nyekraszovtól Blokig.
Az európai polgári civilizáció gyors fejlődése során a XIX. században az újságriport eljutott kulturális jelentősége tetőpontjára, majd bekövetkezett gyors lehanyatlása. A "hazudik, mint egy riporter"
kifejezés már arról tanúskodott, hogy ez
a műfaj sem sorolható a feltétlenül igaz
szövegeket tartalmazók közé, sőt éppen az
ellenkezője jellemzi. Helyét a fotográfia
foglalta el, mely a feltétlen dokumentumszerűség . és valódiság minden adottságával fel van ruházva, és amely úgy rninősült, mint ami szemben áll a kultúrával,
az ideológiával, a költészettel és mindenféle átértelmezéssel - mint maga az élet
a maga valóságában és valódiságában. A
fénykép teljesen elfoglalta a legdokumentálisabb és legmegbízhatóbb szöveg helyét
a szövegek általános rendszerében a XX.
század kezdetének kultúrájában. És ezt
mindenki elismerte - a kriminalistáktól
a történészekig és az újságírókig. A kinematográf mint technikai talál-

mány - még mielőtt művészetté vált volna - elsősorban mozgó fényképészet volt.
A mozgás rögzítés ének lehetősége még
jobban fokozta a bizalmat a filmek dokumentális hitelessége iránt. A pszichológia
adatai bizonyítják, hogy az álló fényképről
mozgó filmre való átmenetet úgy
érzékeljük, mint a térbeliség bevitelét az
ábrázolásba. Az élet ábrázolásának pontossága látszólag elérte a legfelső határt.
Hangsúlyoznunk
kell azonban, hogy
nem annyira tárgyi ábrázolásának feltétlen hűségéről van szó, hanem inkább a
néző emocionális bizalmáról, arról, hogy
meg van győződve annak valódiságáról.
amit a saját szemével lát. (... )
Látszólag magától adódik az a következtetés, hogy a film dokumentalitása és
hitelessége olyan eredendő előnyt jelent,
amelyegyszerűen az adott művészet technikai sajátosságaiból következőerr nagyobb
realisztikusságot
biztosít számára, mint
amilyet a művészi alkotás más fajtái elérhetnek. Sajnos, a dolog nem ennyire
egyszerű: a film lassan és fájdalmasan vált
művészetté, és a fent jelzett tulajdonságai
segítették is és akadályozták is ezen az
úton.
Ideológiai szempontból a "hitelesség"
egyrészt rendkívül informatív művészetté
tette a filmet, biztosítván számára a tömeges közönséget. Másrészt azonban éppen a látvány e valószerűsége aktivizálta
a kinemategráf első nézőinél azokat a vitathatatlanul alsóbbrendű emóciókat. melyek az igazi katasztrófák s az utcai események passzív szemlélőire jellemzőek, és
amelyek az egykori római cirkuszok látogatóinak és a mai nyugati autóversenyek
rokonérzelmű nézőinek kvázi-esztétikai és
kvázi-sport érzelmeit
táplálták. Ezt az
alantas látványosságot - melyet a nézőnek az a tudata táplál, hogya vér, melyet
lát, valódi és a katasztrófák
igaziak használja ki kereskedelmi célra a nyugati
televízió, amikor közvetítéseket ad a harci
cselekmények színházából, és bemutatja
az élet szenzációs véres drámált.
Hosszú és nehéz út vezetett ahhoz, hogy
a film hitelessége a megismerés eszközévé
váljon.

a
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Nem kevésbé bonyolult problémák merültek fel a filmhitelesség esztétikai megismerésére irányuló kísérletekben.
Bármennyire furcsának tűnik is ez, de a filmkockák fotográfikus pontossága megnehezítette, nem pedig megkönnyítette
azt,
hogya film mint művészet megszülessen.
Ez a körülmény, melyet jól ismernek a
fi.lmtörténészek, elég világosan megfogalmazódik az információ-elmélet alaptételeiben. Távolról sem minden közlés bír jelentéssel, nem minden közlés lehet egy
meghatározott információ hordozója. Ha
van egy A-B-C
betűsorunk, és előre
tudjuk, hogy az A után B és csak B jöhet, a B után pedig C és csak C, akkor
már az egész sort előre megmondja az
első betű (; teljesen felesleges" a többi).
A "Volga a Kaszpi-tengerbe ömlik"-típusú kijelentések az olyan embernek, aki
ezt már tudja, semmilyen információt nem
adnak. Az információ valamely meghatározatlanság megszüntetése, a nem-tudás
megsemmisítése és pótlása tudással. (... )
De tételezzük fel, hogy a következő sorral állunk szemben:
>C
"A->
B.<>D
ahol a B esemény után jöhet C vagy D
(tételezzük fel, hogy egyforma valószínűséggel). Akkor a következő kijelentés:
"A->

B->C
vagy

A->

B->D

történt", tartalmazna bizonyos minirnális
információt.
Így a potenciális információ nagysága
az alternatív lehetőségek meglététől függ.
Az információ szemben áll az autornatizmussal: ott, ahol az egyik eseménynek
automatikus következménye a másik, nem
jön létre információ. Ebben az értelemben
a rajzról a fényképre való átmenet, ami
végtelenül megnövelte a tárgy ábrázolásának pontosságát, erősen csökkentette a
tükrözés informatív értékét: a tárgy automatikusan tükröződött az ábrázolásban, a
mechanikus folyamat szükségszerűségével.
Mig a művésznek végtelen (pontosabban :
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nagyon sok) lehetősége van arra, hogyan
ábrázolj.a a tárgyat, a nem művészi fényképezés itt egysé ges automatikus függőséget teremt. A művészet a világot nem
egyszerűen a tükör halott automatizmusával ábrázolja, hanem jelekké alakítja át a
világ képeit és jelentésekkel tölti meg a
világot. A jelek nem lehetnek meg jelentés nélkül, információt kell hordozniok.
Ezért az, ami a tárgyban az anyagi világ
összefüggéseinek
automatizmus a
által
meghatározott, a műv.éstetben a művész
szabad választásának er ménye lesz, és
ezzel informatív értéket nyer. (... )
A művészet célja nem az, hogy egyszerű n ábrázolj on valamilyen tárgyat, hanem az, hogy jelentés hordozój ává tegye.
Egyikünk Ise kérdezi, ha természetes környezetben ránéz egy kőre vagy egy fenyőre: "lVIit jelent, mit akartak vele vagy
velük kifejezni?" (Hacsak nem helyezkedünk arra az álláspontra, hogya term észetes táj tudatos alkotói aktus er edménye.) De mihelyt rajzban ábrázolják ezt
a tájat, ez a kérdés nemcsak hogy lehetségessé, hanem teljesen természetessé is
válik.
Ezekután világos lehet lőttünk, hogya
fénykép - mind a mozgó, mind az álló
a művészet nagyszerű
anyaga, de
ugyanakkor olyan anyag, melyet le kellett győzni, melynek éppen az előnyei
idéztek elő hatalmas nehézségeket.
A
fénykép megbilincselte a művészeti
alkotást, mert a szöveg hatalmas területeit a
technikai ábrázolás törvényei automatizmusának vetette alá. Ezeket vissza kellett
hódítani az automatikus
ábrázolástól, és
az alkotás törvényeinek kellett őket alávetni.
Nem véletlen, hogy minden új technikai
tökéletesítésnek először meg kellett szabadulnia
a technikai
automatizmustól,
hogy művészi ténnyé válhasson. Amíg a
színt a szalag technikai lehetőségei határozták meg, és a művészi választás területein kívül esett, nem volt művészi tényező, éseleinte szűkítette és nem bővítette azon lehetőségek skáláját, melyek
közül a művész választott. Csak amikor
a szín autonórnmá- vált (ld. a "fekete nap"

irodalmi metaforát), és minden esetben a
rendező gondolata és választása határozta
meg, akkor került bele a művészet szférájába. (... )
Nem kevésbé jellemző ek azok a nehézségek, melyeket a hang feltalálása jelentett a film számára. Közismert, hogy olyan
mesterek, mint Chaplin, elítélően nyilatkoztak a filmhangról. (... )
A technika lehetővé tette a hang és a
kép szigorú szinkronját, és választást biztosított a művésznek arra, hogy éljen a
szinkronizálással,
vagy megbontsa azt,
azaz információ hordozójává tette a szinkronitást. Tehát egyáltalán nem a tárgy
természetes formáinak kötelező deformációjáról van szó (az állandó deformációra
való hajlam általában az adott művészi
eszköz fiatal voltát jelzi), hanem a' deformáció lehetőségéről, következésképpen
a művészí
megoldás tudatos megválasztásáról, a deformáció hiánya esetében is.
Gyakorlatilag a filmnek mint művészetnek egész története
olyan felfedezések
láncolata, melyek célja minden művészi
kísérletezéenek
alávetett "láncszem" megszabadítása az automatizmustól. A film
legyőzte a mozgófényképet, amikor a valóság megismerésének
aktív eszközévé
tette. Az általa ábrázolt világ egyszerre
maga a tárgy és ennek a tárgynak a modellje.
Egész további fejtegetésünk
jelentős
mértékben azoknak az eszközöknek
a Leírásával foglalkozik, melyeket a film a
"nyers" természetességgel folytatott harcában használ fel a művészi igazság nevében.
És mégis újból hangsúlyoznunk kell, hogy
a film - miközben küzd a filmkép és
az élet természetes hasonlósága ellen, lerombolva a néző naiv hitét, mellyel a
filmi látvány által kiváltott emocióin kész
azonosítani a reális események keltette élményeivel, egyenesen a valódi tragikus
látványosságokból fakadó intenzív érzéseket szomjúhozva - egyben a maga valódiságába vetett naiv, olykor talán túlságosan naiv bizalmat is meg akarja őrizni. A járatlan néző, aki nem tudja megkülönböztetni a játékfilmet a híradó tól,

természetesen távolról sem ideál, de inkább "filmnéző", mint a kritikus, aki rögzíti a "fogásokat", és egy percre sem feledkezik meg a filmesek .Jconyhájáról".
Minél nagyobb győzelmet arat a rnűvészet a fényképen, annál nagyobb szükség van arra, hogy a néző - tudata valamely részével - higgyen abban, hogy csak
fényképet lát, magát az életet, melyet a
rendező nem maga konstruált, hanem csak
meglesett. Ennek az érzésnek a felkeltésére éppen azok törekedtek, akik ugyanakkor bonyolult ideológiai modellek szerint építették fel filmjeik világát - Dziga
Vertovtól és Eizensteintől kezdve az olasz
rieorealistákíg, a francia "új hullámig"
vagy Bergmanig.
Ezt szolgálja az is, amikor a játékfilmekbe a 'háborús évek igazi híradóinak
részleteit illesztik be. Bergman Persona
című
filmjében a hősnő a televízió egy
tüntető őriégetésének jeleneteit nézi. Először csak a televízió képernyőjének fényfolt jait látjuk a hősnő arcán és a borzalom kifejezését - a játékfilm világában
vagyunk. De aztán a filmvászon összekeveredik a televízió képernyőjével. Tudjuk, hogya televízió elvisz minket a színészek világából, és egy igazi tragédia
szemtanúivá
válunk, mely fájdalmasan'
soká tart. Az igazi élet és a filmbeli élet
összevágásával Bergman az általa ábrázolt
világ művészi feltételességét* is hangsúlyozta és - a művészet képes erre egyben el is fedeltette velünk ezt a feltételességet. A film hősnőinek világa és
a televízió világa egyazon világ, összefüggő és valódi világ. Ugyanezt a hatást érték el a Paisa alkotói, amikor Olaszország
felszabadításának egyik epizódjában igazi
hullát vettek fel.
Bármilyen furcsa, de a film iránti bizalomért folytatott harchoz kapcsolódik a
filmek készítéséről szóló sok-sok szüzsé,
a filmek a filmről. Azzal, hogyanézőben
* A művészi feltételesség (oroszul: uszlovnoszty)
e tanulmányban
egységesen használt terminusa
az itt előforduló összefüggésekben bizonyos mértékig eltérő fogalmakat jelez: művészí áttételességet, elvontságot, stilízáltságot,
ill. a formanyelv
felhasználásának
bizonyos fokozatát. (Szerk.)
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fokozzák a feltételesség érzését, a "moziérzést", az ilyen típus ú alkotások mintegy koncentrálják a film feltételességét
azokba az epizódokba, melyek a filmvásznat ábrázolják a filmvásznon: ezzel kényszerítenek arra, hogya többit való életként fogjuk fel.
A valósághoz való e kettős viszony létrehozza azt a szemantikai
feszültséget,
melynek erőterében a film mint művészet
kifejlődik. Puskin ezekkel a szavakkal
határozta meg az esztétikai élmény képle té t:
"Könnyeket ontok a koholmányon ... "
Itt zseniális pontossággal mutat rá az
olvasó, illetve a néző művészi szöveghez
fűződő viszonyának kettős természetére.
"Könnyeket ont", tehát hisz a szöveg valódiságában,
realitásában.
A
látvány
ugyanazokat az érzelmeket váltja ki belőle, mint az élet. Ugyanakkor azonban
megérti, hogy ez "koholmány". A koholmányon sírni - nyilvánvaló ellentmondás, hiszen - azt gondolhatnánk - annak a tudata, hogy az esemény koholmány, elég ahhoz, hogy véglegesen eltűnjön az érzelmek átélésének vágya. Ha a
néző nem felejtené el, hogy előtte filmvászon van vagy színpad, ha állandóan
eszében tartaná a kimaszkírozott színészeket és a rendezői elképzelést, akkor természetesen nem tudna sírni, sem pedig
a valóságos élethelyzetek más érzelmeit
átélni. De ha a néző nem különböztetné
meg a színpadot és a film vásznat az élettől, ha elfelejtené, hogy koholmány van
előtte, akkor nem élné át a specifikusan
művészi érzelmeket. A művészet kettős átélést követel - egyszerre kell elfelejteni
és nem elfelejteni, hogy kitalálással állunk szemben. Csak a művészetben tudunk egyszerre elszörnyedni az esemény
gonoszsága miatt és élvezni a színész telj esí tményét.
A művészi alkotás befogadásának kétsíkúsága azt eredményezi, hogy minél nagyobb a művészet és az élet közvetlen hasonlósága, annál elevenebbnek kell lennie a nézőben a feltételesség érzésének.
(Részletesebben ld. J. M. Lotman: Tézisek a "művészet a modellező rendszerek
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sorában"-problémához.
Dolgozatok a
jelrendszerekről
Ill., A Tartu-i
Allamí
Egyetem tudományos jegyzetei, 1968.)
( ... ) A művészet eleven és dialektikusan ellentmondásos jelenség. És ez megköveteli a művészetet alkotó, ellentétes
tendenciák egyenlő aktivitás át és egyenértéküségét. Számos példát ad erre a filmtörténet.
A kinemategráf hajnalán a mozgó kép
a vásznon a borzalom fiziológiai érzését
(az érkező vonat képei) vagy a fizikai szédülést (a magasról vagy lengő karnera segítségével felvett képek) váltotta ki a nézöknél. A néző emocionálisan nem tett különbséget az ábrázolás és a valóság között. Művészetté azonban csak akkor vált
a filmi ábrázolás, amikor Melies kombinált
képei lehetövé tették, hogya szélsőséges
valósághűséget szélsőséges fantasztikummal egészítsék ki a szüzsé szintjén, a montázs pedig (melynek gyakorlati felfedezését
,
a kutatók hol a Brighton-i iskolának, hol
Griffith-nek tulajdonítják, de amelynek elméleti jelentőséget csak E. Kulesov, Sz.
Eizenstein, J. Tinyanov, V. Sklovszkij és a
húszas évek egy sor más szovjet filmművészének és tudósának kísérletei és kutatásai tudatosították) lehetövé tette a feltételesség feltárását a kockák összekapcsolásában.
Sőt mi több, még a "hasonlóság" fogalma is, mely annyira természetesnek és
eleve adottnak tűnik a néző számára, valójában a kultúra tényének bizonyul, mivel a korábbi művészi tapasztalatokból és
az adott történelmi körülmények
között
elfogadott művészi kódok típusaiból származik. Így például a minket kórülvevő világ nagyon sokszínű. Ezért a fekete-fehér
fényképen való ábrázolása feltételesség.
Csak ha hozzászoktunk a feltételesség e típusához és elfogadjuk a szöveg dekódolásának
ezzel kapcsolatos
szabályait,
akkor tudjuk. a filmkockán látható eget
minden
nehézség
nélkül
felhőtlen
kéknek
látni. A szürke különböző árnyalatait
egy olyan filmkockán, mely
napfényes nyári napot ábrázol, a kék és
a zöld jeleinek fogjuk fel és tévedhetetlenül megállapít juk, hogy megfelelnek az

adott színbeli denotatumoknak (jelzett tárgyak). (... )
Jellemző, hogy egyes mai filmekben,
melyekben színes és fekete-fehér részleteket vágnak össze, az előbbiek általában a cselekmény elbeszélés éhez kapcsolódnak,azaz a "művészethez", az utóbbiak
pedig a filmvásznon túli valóságra utalnak. Ebben a vonatkozásban jellemző ennek a viszonyítottságnak a tudatos bonyolultsága A. Wajda Minden
eladó című
filmjében. A film a viszonylatok állandó
keverésére épül: ugyanaz a filmkocka
kapcsolódhat a vásznon túli valósághoz is
és a cselekménybeli játékfilmhez is, mely
erről a' valóságról szól. A nézőnek nem
mondják meg előre, mit lát: a valóság egy
darabját, melyet véletlenül lesett el a kamera, vagy az erről a valóságról szóló film
egy darabját, melyet a művészet törvényei szerint gondoltak ki és építettek fel.
Ugyanazoknak a filmkockáknak az áthelyezése a tárgy szintjéről metaszintre
("filmkocka a filmkockáról") olyan bonyolult szerniotikai helyzetet teremt, melyriek
értelme abban a törekvésben rejlik, hogy
összezavarja a nézőt, és rákényszerítse,
hogy szélsőséges elevenséggel éljen át minden "csináltságot" és vágyat érezzen az egyszerű természetes dolgok, az egyszerű és
igazi kapcsolatok és értékek iránt, melyek
semminek sem a jelei. És ebbe a bizonytalan világba, ahol még a halál isa dublőz játékává válik, hirtelen betör az egyszerű, nem játszott élet: a színész temetése. Ez a részlet a két szint színes kockáitól eltérően - melyek az élet eseményeit és azok filmi ábrázolását adják fekete-fehér. Ez maga az élet, melyet nem
ábrázolt, hanem ellesett a rendező; egy kiragadott részlet, ahol mindenki váratlanul
kerül a kamera elé, és ezért mindenkí
őszínte. De itt is bonyolódik a viszony: a
karnera eltávolodik és amit az élet darabjának gondoltunk, arról kiderül, hogy
film a filmben. Már látjuk is a vászon
négyszögét, megjelenik
a vetítőterem,
melyben ugyanazok az emberek ülnek,
akiket a vásznon láttunk, és megbeszélik,
hogyan alakítsák át ezeket az eseményeket játékfilmmé. Látszólag eltűnik. az el-

lentét: minden játéknak bizonyul és a
"színes film-fekete-fehér
film" ellentét
értelmét veszti.
Mégsem erről van szó. Hiszen a "film
a filmben" formulaként bevezetett kétszínű filmről kiderül, hogy híradó és nem
játékfilm. A játék és a játékká váló élet
elmosódó hátterében az egyszerű valóság
funkcióját tölti be. És nem véletlen, hogy
éppen ebben a részletben beszél egy a
filmvilágon kívül álló ember, a néző arról, hogy az elhunyt színész már életében
legendává, mítosszá lett; hogy létezhetett-e egyáltalán ilyen ember? Éppen ez
a kijelentés (a beszélő arcával együtt) válik olyan szövegen kívüli' valósággá, melyIyel az egész bonyolult filmszöveg ekvivalens, azaz: ez a film jelentése. Enélkül
a film megmaradt volna valahol a filmszemiotika laboratóriumi kísérlete és a
filmcsillagok magánéleti titkainak szenzációs leleplezése között, mint amilyen Louis
Malle Magánélet círnű filmje. (... )
Tehát a filmművészet törekvése arra,
hogy maradéktalanul összefolyjen az élettel, és az, a vágya, hogy kiemelje filmi
specifikumát, nyelvének feltételességét és
a saját szférájában hangsúlyozza a művészet szuverenitását - olyan' ellentétek,
melyek állandóan egymásra utalnak. Mint
a mágnes északi és déli pólusa, ezek sem
létezhetnek egymás nélkül; ezek alkotják
a strukturális feszültség azon erőterét,
melyben a film valóságos története mezeg. Dziga Vertov és Sz. Eizenstein nézeteltérései, a "prózai" és a "költői" filmről folytatott viták az 1920-1930-as évek
szovjet filmművészetében, az olasz neorealizmus körül kialakult polémia, A. Bazin cikkei a montázs és a "valóságba vetett 'hit" konfliktusáról, melyek a francia
új hullám alapját adták, újból és újból
alátámaszt ják a valódi filmművészet szinuszos mozgásának törvényszerűségét a
fenti két pólus között létrejövő strukturális feszültség terében,
Ebben a vonatkozásban
érdekes megfigyelni, hogyan jutott el az olasz neorealizmus a teátrális pompával folytatott harcábanaművészet
és a művészeten kívüli
valóság teljes azonosításáig. Legfőbb esz91

közei mindig a "lemondások" voltak: lemondás a sztereotíp filmhősről és a tipikus filmszüzsékről, lemondás a hivatásos színészekről, a sztárok gyakorlatáról,
lemondás a montázsról és ,a "vasforgatókönyvről", lemondás a "felépített" párbeszédekről és a zenekíséretről.
A "lemondások" ilyen poétikája
csak
egy más típusú filmművészethez
képest
érvényesül. A történelmi eposzok, a filmoperák, a western ek és a hollywoodi csillagok filmjei nélkül művészi értelmét jelentős részben elveszti. Művész.eten kívüli
szerepét, mely "az igazság kíkiáltásában",
a minden áron való igazságban, az igazságban mint az élet feltételében rejlett,
nem pedig abban, hogy holmi múló célok
elérésének eszköze, ez a művészet éppen
annyiban tudta betölteni, amennyiben a
néző könyörtelennek és megalkuvást nem
ismerőnek érezte a nyelvét. Annál jellemzőbb, hogy a neorealizmus, miután eljutott a
a "lemondások" csúcspontj áig, és győzelmet
aratott, éles fordulatot vett az általa lerombolt feltételesség vísszaállítása felé. Jól
mutatja ezt Fellini törekvése a "metafi:lmre" - filmje a filmről, mely magát az
igazság fogalmát elemzi (Nyolc és fél) -,
vagy Germi törekvése a filmjáték és a
nemzeti hagyományként jelentkező commedia dell'arte nyelvének összeolvasztására.
Különösen érdekes Luchino Visconti pályafutása - éppen azért, mert az ő munkásságában a teoretikus mindig uralkodik
a művészen. 1948-ban készítette el Visconti a Vihar előtt című fhlmjét, mely a
neorealizmus poetikajának egyik legkövetkezetesebb megvalósítása. Ebben a filmben minden megtalá:lható: a szicíliai tájszólástól melyet még az olasz néző
sem ért, de azért a rendező tüntetően fordítás nélkül szólaltat meg (jobb, ha érthetetlen, de feltétlen bizalmat vált ki a
dokumentális hűség iránt, mintha érthető,
de gyanút ébreszt a film "művésziességével" kapcsolatban) - típusfigurákig, az
olyan szüzséig és a filmelbeszélés olyan
struktúrájáig,
mely mind "a művészet
művésziessége" elleni tiltakozást fejezi ki.
De már 1953-ban elkészíti az Érzelem
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című filmet, mely megoldásait tekintve vitatható, de ötlete szempontjából rendkívül
érdekes. A cselekmény 1866-ban játszódik a velencei felkelés és az olasz-poroszosztrák háború napjaiban. A film Verdi
zenéjével kezdődik. A kamera egy színpadi jelenetet rögzít, ahol a Trubadúr előadása megy. Verdi zenéjének hősies nemzeti dicsfénye nyíltan olyan rendszerre
válik, melyben dekódolható a szereplők
jelleme és a szüzsé. A kontextustól elszakítva megdöbbentő a film teatrálissága,
nyílt operai drámaisága (szerelem, féltékenység, árulás, halál véltogatja egymást),
a díszlethatások nyilt primitívség e és a
rendezői fogások archaikussága. De a művészet általános mozgásának
kontextusában a Vihar előtt mellett más értelmet
nyer.
A lemeztelenített
igazság művészete,
mely a művészi feltételesség minden lehetséges fajtájától meg akar szabadulni,
nagy kultúrát követel a befogadásnál. Míg
eszmeileg demokratikus, nyelvét tekintve
túlságosan intellektuális sá válik. A felkészületlen néző unatkozni kezd. Ez ellen
küzdve visszaállítják jogaiba a tudatosan
primitív, hagyományos, de a nézőhöz közel álló művészi nyelvet. Olaszországban
a commedia dell'arte és az opera olyan
művészet,
melynek hagyományos feltételességi rendszere érthető a tömegnéző számára, és közel áll hozzá. És a film, miután
elment a természetesség határáig, ama
művészi nyelvek feltételes primitívségéhez fordult, melyeket a néző gyermekkora óta ismer.
Germi filmjei (Elcsábítva és elhagyatva,
de különösen a Válás olasz módra) könyörtelenségükkel,
"cinizmusukkal"
sokkolják a nézőt. De csak a bábszínház és
a commedia dell'arte nyelvére kell emlékeznünk, ahol a halál komikus epizód lehet, a gyilkosság bohózat, a szenvedés pedig paródia. Az olasz (és nemcsak az olasz)
népi színház könnyörtelensége szervesen
összefügg a feltételességével. A néző tudja, hogya színpadon bábok vagy maszkok
játszanak, és halálukat vagy szenvedéseiket, harcukat vagy sikertelenségeiket nem
reális emberek halálaként vagy szenvedé-

seként fogja fel, hanem karneváli-rituánista elképzelések nyelvére, addig Germi
lis szellemben. Germi filmjei elviselhetetaz ellenkezőjét teszi: a népi vásári mulenül cinikusak lennének, ha a rendező a tatvány nyelvén beszél a mai kor komoly
problémáiról.
szereplőiben embereket akarna láttatni.
Azzal azonban, hogy a neorealista filmekVisconti egy másik demokratikus
és
nél megszokott
társadalomkritikus,
hu- nemzeti hagyomány útját választotta, másmánus tartalmat a bohózat nyelvére for- részt pedig a Vihar előtt című film műdítja le, hőseiben karneváli maszkokat, veszi nyelvéhez képest tárul fel az Érbábokat láttat. Filmjeinek plebejusari dur- zelem szerzői elképzelése.
Igy a valóság érzete, az élethez való hava, vásári nyelvében nem kevesebb lehetőség nyílik a társadalomkritikára, mint a sonlóság érzése, mely nélkül nincs filmszínész emberivé tételének és a jelenet művészet, nem valami elemi dolog, mely
€rzékelésből
fakad.
Egy
humanizálásának a stílusában, mely kö- a közvetlen
zelebb áll az intelligens nézőhöz és az bonyolult művészi egész alkotórésze ez,
összeurópai felvilágosult gondolkodás felé melyet a közösség művészi és kulturális
tapasztalataihoz fűződő kapcsolatok közközelít. Míg Leoneavallo a Bajazzok-ban
a vásári bohózatot fordította le a huma- vetítenek.
Jurij Lotman

(Ford. Berkes Ildikó)
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Beszélgetések értelmiségi

A MEGÉRTÉSÉRT

nézőkkel

A filmnéző-vizsgálat
egyik legfőbb módszerén, a statisztikai módszeren kívül, a filmek
mai nézőiről a legtöbbet szociológiai megközelítéssel
tudhatunk meg, ezen belül pedig
a "közvetlen felmérés" eszköze, az interjú révén. Amikor a nézők a filmhez fűződő
viszonyukról,
a művészet üzenetének
megértéséért,
az élmény
befogadásáért vállalt
küzdelmeikről
oclumak; ez a megnyilatkozás
úgyszólván
mindenkinek
.snoiui valamit": filmalkotónak,
forgalmazónak,
kritikusnak, szociológusnak és a többi nézOnek is.
Számunkra különösen igaz ez magyar filmek magyar nézői esetében. Ezért tartjuk
fontosnak, hogy minél többet megtudjunk
és közöljünk - a magyar filmnézők
különféle rétegeiről, típusairól - éppen az ő kozoetlen. megszóLaltatásuk révén.
Ezúttal a hazai értelmiség három képviselőjének
tettük fel kérdéseinket
a filmbefogadás általánosabb törvényszerűségeit
kutatva. A személyes életrajz s életkörülmények adatai itt csak annyiban fontosak,
amennyiben
ezeket az általánosabb törvényszerűségeket megvilágítják,
mindenekelőtt
azt, hogy milyen szálak vagy miféle egyetlen motiváció határozza meg a filmművészettel
való kapcsolatukat: az élmény- vagy
szórakozáskeresés,
vagy a gondolati tartalom
megértésének
belső kényszere,
vagy
egyéb hajtóerő.
Interjúalanyaink
- G. P. villamosmérnök,
egy kutatóintézet
munkatársa,
L. R.
gépészmérnök,
egy gépipari tröszt osztályvezetője
és K. Zs., egy budapesti gimnázium
tanárnője vizsgálódásunk
eredményessége
érdekében, vállalva a névtelenség előnyeit és hátrányait - készséggel tárták fel emlékeiket, tapasztalataikat.

G. P. villamosmérnök
- Milyen
korából?

filmekre

emlékszik

gyermek-

- Az ötvenes éveik magyar filmví:gjátékaira, mint a Fel a fejjel, Kétszer kettő
néha öt. Az osztályban versengtünk, ki
látta többször a "Kétszer kettőt", a Fer-

rarit. Rengeteg szovjet háborús filmet láttam, az Ezerarcú. hős-t, a Bátor embereket, a Sztálingrádi csatát-t; ezek tetszettek
a magarn korabeli fiúknak: harc, izgalom,
győz a jobbik. Együtt jártunk moziba a
barátaimmal, a srácokkal.
- A sziileioei nem járt?
tett velük filmekről?

Nem

beszélge-

- Nem. Apám eltűnt a háborúban, anyám
egyedül nevelt, két müszakban dolgozott,
nem ért rá. Egyszer talán a Volponé-t
együtt néztük meg. Otthon nem esett szó
filmekről.

- Szervezett formában nem 'hiszem, nem
emlékszem. Nagy nemzeti ünnepeken, áprihs 4. vagy Lenin-évforduló alkalmából
eleipeltek bennünket bizonyos filmekhez,
de megbeszélni való nem sok. akadt utánuk, mert egész idő alatt viháncoltunk. A
gimnáziumban sem ment másképp.

nyilvánvaló, hogy ez könnyebben követhető, mint a többi. Persze az is számít,
mikor látom; ha a Nyolc és fel-et a napi
munka után nézem meg, más, mintha vasárnap
délután, píhenten; lehet, hogy
rossz időszakban láttam, nekem nem nagyon tetszett, legalábbis nem úgy, mint
ahogy feldicsérték. Viszont a Róma tetszett, ahogy barátaimtól hallom, nekik jóval kevésbé. Lehet, hogy mást vártak, én
nem vártam sokat, mert tud tam, hogy tulajdonképpen nem Rómáról lesz szó, hogy
Fellini sok mindent belekever, saját szemüveg én át, meg ilyesmi ...

-

-

-És

az iskolában?

Középiskolás

korában sok filmet

látott?

És a magyar

filmek?

- Jancsót nagyon szeréttem
az elején;
- Sokat nem, mert inkább sportoltam.
minden nap edzés volt, télen, nyáron, ka- vagyis, ameddig egy rendező közérthető
tetszik. Az
jakoztam, ífi-válogatottságig
vittem. De az vagy kvázi-közérthető, addig
Oldás és kötés volt az első magyar· film,
osztálytársairnmal, az Eötvös gimnáziumba
jártam, elég sokat beszélgettünk
filmek- amely kifejezetten megragadott. A Szea Csillaqosok,
ről, egy időben operatőr is szeréttem volna gényl;::.gények is nagyszerű,
lenni, de ez csak amolyan fellángolás volt. katonák szintén. A Fényes szelek már keA baráti körömet meghatározta, hogya
vésbé, de azért tetszett, illetve érdekes
Kiskörút és a Duna közötti területen nőt- volt, úgy értve, hogy nem bosszankodtam
tem fel; mí :a filmet megbeszélni való do- rajta, mint az Égi bárány-otn. A Még kér
lognak tartottuk. Igaz, más hatások is ér- a nép-et nem láttam, valahogy leszoktam
vek, a sporttársaimmal például nem lehe- Jancsóról, illetve nem törekedtem arra,
tett filmekről beszélgetni; megnéztek egy hogy megnézzem.
filmet, aztán kész, legfeljebb a női fősze- - Kevés információt
közölt az Égi báreplő bájait taglalták.
rány?
-

Milyen

filmeket

szeret?

- Elég nehéz meghatározni; szeretem a
művészfilmeket, vagyis, amit rnüvészfílmnek kiáltanak ki: ezek jó részét megnézem.de nem mindegyiket tartom jó filmnek.
Sokszor csalódom és akkor óvatosabb leszek, esetleg nem is nézek me;g néhányat.
Kritikát utálok olvasni, ha olvasok is, csak
azután, ha már láttam a filmet, nem szeretem, ha befolyásolnak.

- Talán nem voltam képes absztrahálni,
nem tudom, vagy nem sikerűlt a történet
mögé látni. Nyilvánvaló, hogy szimbólumokkal dolgozott, mert maga a történet ...
- Az utóbbi időben mely magyar
tetszettek?

filmek

- Zolnay Fotográfiá-ja, az nagyon, nem
divatból, vonzódom már egy ideje a 5Z0ciográfikus témákhoz. olvastam egy-két
dolgot a Valóság- ban, a "MagyaroTszág
felfedezése" sorozatban, s tulajdonképpen
- Emlékszik csalódásaira?
- A Bergman-filmek
például
€!,gészen az ilyen hatások vittek 'errefelé. Olvastam
Szabolcs megyéről, s most ez a Fotográfia.
vegyesek voltak számomra, az Úrvacsorá-t kifejezetten untam, nem tudtam hova megdöbbentett, hogya hetvenes években
tenni, a Csend az jó volt, az tetszett, az igy élnek Magyarországon emberek, ilyen
Érintés se rossz, több filmjére nem is na- dolgokon érdemes töprengeni.
gyon ernlékszem. Aztán egy-két Fellini- - A magyar filmrendezők közül kiket tart
filmben is csalódtam. Az Édes élet tetszett, számon?
95

- Jan csót, az előbbiek ellenére, Szabó
István, az Apa, az Almodozások
kora nagyon jó filmek; akkor Kósát, az utolsó
filmjét nem láttam, a Tízezer nap beleillik szociográfíkus érdeklődésembe; Sárát
mint kisfilmrendezőt. Hát még kit 'is?
Makk Károlyt nem tartottam szemmel, de
amióta a Szerelera círnű filmjét láttam,
felfigyeltem rá. Aztán? A Szindbád, az
nekem nagyon tetszett, de nem tudom,
Huszárik csinált-e azóta valamit, egy kisfilmjét láttam a lovakról.vaz remek volt.
Az igazság az, hogy újabb magyar filmekhez nem nagyon mentem €l, riem érek rá,
egyrészt a gyerek miatt, féléves, másrészt
a munkám miatt. A munkámat nem lehet abbahagyni, sokszor otthon is dolgozom, számítógépekhez
csinálok programokat.
-

Tehát kevés a szabad ideje?

- A számítógép-programozás olyan dolog;
hogy nem lehet egy gondolatnál abbahagyni, hogy aztán majd holnap folytatom; otthon is, mindenhol foglalkoztat a
dolog.
-

A munkahelyén

jól érzi magát?

- Ha arra gondol, hogy la munkahelyí
konfliktusok esetleg befolyásolják. az embert abban, hogy milyen filmet néz meg
szívesen, vagy mit olvas el, akkor igaza
van. Mielőtt az intézetbe kerilltem volna,
egy nagy gyárban voltam osztályvezető,
ami szépen hangzott, de nagy jelentősége
nem volt, viszont sokkal többet kellett
foglalkoznom emberekkel, mint magával a
szakmával, ezért is jöttem el. Rám is sütötték, hogy túlságosan racionális vagyok,
azt hiszem, ez az ember szakmájával jár
együtt. Nem baj, ha az embernek érzelmei vannak, de a szakmánál ezt félre kell
tenni. Másrészt befolyásolja az ember
egész gondolkodásmódját, hogy azt fogadja el igaznak, amit bizonyítottnak lát.
Életreszóló megrázkódtatásaim nem voltak; talán úgy vészeltem át őket, hogy
nem is tudtam róluk. Politikai csalódások
inem értek, szerelmi csalódásaim sem valtak komolyak, nem állitottam fel olyan
célt, amit nem lehetett elérni, vagy lehet,
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hogy szerenesém volt. Nem került em még
például olyan szituációba, mint a "nehéz
emb erek" .
- Foglalkoztatják
társadalmi problémák?
Vagy ezeknek a filmbeLi tükröződése?
- Mint mondtam, érdekel a szocíográfía;
ha valamit meg akarok la társadalomról
tudni, akkor szociográfiát olvasok; az úgynevezett társadalmi problémákkal foglalkozó magyar filmek nem mondanak nekem sokat. Például a Kitörés közhelyek
sorozata volt. Nagyon jó film viszont szerintem A sipoló macskakő. De nincs túl
sok ehhez hasonló film, általában kerülgetik az igazságot. Va1gy ott van a másik
Gazdag-film Schirilla futásáról, szerintem
a legjobb ebből a fajtából.
-

Mit vár a filmtől?

Miért jár moziba?

- Nyilvánvaló, hogy szórakozni, illetve
kikapcsolódni, de nálam ez nem azt jelenti,
hogy eldobom magam, két órát viháncolok,
s ez nekem kikapcsolódás, hanem azt, hogy
az érdekes cselekményű filmeket szeretern,
magyarán, amelyben-c cselekmény is van.
Persze önmagában a cselekmény nem elégít ki. Azt szeretem, ha egy film gondolatot fejez ki, de éppen a cselekménye által. Példát is mondok: Hamu és gyémánt,
Sámson, ezek kedvenc filmjeim, a legkedvesebbek. Az utóbbi időben hasonló filmeket nem nagyon készítenek. Nem volt
rossz a Munkásosztály
a paradicsomba
megy, de nagy filmnek nem tartom, vagy
az Áldd meg az állatokat és a gyermekeket, ez elszórakoztatott, de különösebb hatást nem tett rám, De nehogy tévedés essék: én nem szórakozni megyek a moziba,
hanem valami más benyomáshoz, élményhez szerétnék jutni, mint amilyet a napi
munkám ad, inkább így mondanám. Szerétern azokat a filmeket, amelyekről alkalmas társaságban vitatkozni lehet.
- Szoktak
ságban?

filmekről

is vitatkozni

társa-

- Igen, a két legjobb b arátomm al, orvosok, korombeliek. Egymásnak ajánlunk filmeket vagy együtt megyünk, ízlésünk hasonló,

- Tehát azokat a filmeket is szereti, amelyek vitára adnak alkalmat. Az imént felsorolt rendezők filmjei ilyenek. Bizonyára
jobban érti Wajda filmnyelvét,
mint Felliniét.
- Elég meghatározónak érzem azt, hogy
nem elég a gondolat, azt érthetően is kell
kifejezni. Nyilvánvalóan
nem kívánom,
hogy az eszmei mondanivalót a számba rágják. Elisrnerem, hogy a hatalom és a demokrácia összeütközése, amit Jancsó körüljár, szép téma; egyszer, kétszer elmondani erről valamit szükséges. Amíg elég
világos számomra a nyelv, addíg elfogadom, de amikor ez nagyon elvont, <Ikkor
vagy nem értem meg a problémát, vagy
ha megértem, akkor az nekem nem probléma, mert engem esetleg nem érint vagy
csak nagyon közvetve. Tehát ami nem közvetlenül érint, az számomra nem olyan
élő, meghatározó.
-

Milyen a jó film? Meg tudná határozni?

- Ami elszórakoztat, s közben el is gondolkodtat. Ez elég közhelyszerűen hangzik, de tömören nem lehet másképpen
megfogalmazni, rnert ha például nem szórakoztat, akkor nem is tudok. rajta elgondolkozni, de a szórakozást nem olyan értelemben használom, mint szekták; például nem szeretem az olyan szórakoztatásnak szánt cselekményt, ami elvonja a figyelmet a gondolattól.
- Nem mindenhez lehet csupán qoiuiolatilag közelíteni: van, amit először az érzékeivel fog fel az ember; nem. tudja pontosan, de érzi: ez a művészetre
jellemző.
- Tehát mindenki azt értsen belőle, amit
akar? Ha jó a film, akkor sok embernek
meg kell értenie; nem mindenkinek, de ha
a közönség nagy része úgy jön ki, hogy
látott valamit, de nem tudja rndt, az nem
lelhet jó film; a rendezők nem saját maguknak csinálják a filmet. Szerintem az
emberek érzelmei is gondolatoikban fogalmazódnak meg. A felháborodást
és az
együttérzést is gondolat váltja ki. Vagyis
jól megfogalmazható érzéseket kívánok,
nem valami szétfolyó dolgot. Az igaz, 'hogy

bizonyos transzcendentális dolgokhoz nehéz hozzáférni', a magam és a környezetem példáján is tudom; ezek el sem érnek
hozzám, én racionális vagyok ...

L. R. gépészmérnök
- Gondolja-e,
művészethez?

érzi-e,

hogy

köze

van

a

- Volt egy hiú ábrándom : hogy szinesz
leszek. Az ötvenes évek végén, mínt 1820 éves fiatalember sokat játszottam műkedvelő csoportban. Akkor "hivatalból"
jobban érdekelt rninden művészeti dolog,
mint ma; sok filmet néztem meg, statisztálni jártam, sikerült bejutnom a művészklubba, érdekeltek a színészek, utánoztam
őket. A mi gárdánk operetteket játszott,
a Csárdáskírálynő-t,
a Liliomfi-t (!), a
Mágnás Miská-t, a Szabin nők elrablásá-t,
Boccacció-t és kabarékat. Ebben az időben
válogatás nélkül minden filmet megnéztem, a Mágnás Miská-t 23-szor láttam. A
házasság állított engern válaszút elé: vagy
színpad, vagy házasság, a kettő nem egyeztethető össze. A családi életet választottam. Azóta a színház, .a mozi nekem a szórakozást jelenti; a Sirály előadásáról
eljöttem a Madách Színházból, megmondom
őszintén, lehet, hogy Csehov nagyorosz
klasszikus, de nem elégít ki, nem szórakoztat.
-

Csak a szórakoztató

filmeket

szereti?

- Engedjen meg egy kitérőt:
amikor
1958-ban bevonultam. az a nagy szerencse
ért, hogy rnozigépész tanfolyamra küldtek,
nekem a hadsereg a mozígépészetet j elentette, szakvizsgát tettem, filmismeretet,
filmesztétikát is tanultam, rengeteg filmet
láttam, sokfélét, köztük a világ legjobb 16
filmjét, amit odasoroltak, például a Waterloo bridge-t, azután olyanokat, rnint
Eizensteintől a Patyomkin
páncélos, Az
anya (!) Volt szó a montázsról, a vágásról, a premier planról A példa a premier
planhoz a "nagy nyelés" vagy "nagy ásítás" volt, emlékszem erre a kis filmjelenetre, ahol nem lehet mást látni, mint egy
kitátott nagy szájat, vaLamit lenyel, aztán ...
már pontosan nem emlékszem rá. Meg97

vettem a Filmművészet
történetét. amit drasztikum van meg súlyos, komoly gonSadoul írt, persze nem olvas tam én azt dok. Elég nekem az üzemi gondokon töpvégdg, csak belelapozgattam. Idestova 15 rengeni, még mások pro'blémáit is a nyaéve ennek, azóta sem sokat foglalkeztam
kamba vegyern l? Nagyon sokat hallunk
hasonló dolgokkal. Persze azért mentern én egy magyar filmrendezőről, most hirtelen
moziba. A legjobban azok a filmek érde- ki akartam mondani a nevét, nem jut
kelnek, amelyek megnevettetik az embert, eszembe ...
szeretem a kimondottan szép, színes, monumen tális filmeket, nagyon tetszenek. az - Jancsó?
operett-jellegűek, mint a West Side story ... - Igen, Jancsó .. Nem néztem meg egyetrni is a műfaj... musical, ez az, ilyen az len filmjét sem, s éppen azért, rnert halIrma, te édes is. Meg a Cleopátra. Az ilye- lottam véleményeket, kollégáimtól, ismeneket mind megnéztem, bár nem emlék- rőseimtől, nekem ennyi elég volt, olyanok
szem már rájuk pontosan. Valahogy szét- lehetnek, mint a Rocco ... Volt még egy
szóródnak
az emlékezetemben a filmek, ilyen magyar film, valamilyen
futballnem tudom összekapcsolni a címet a té- mérkőzést játszanak magyar internáltak,
mával...
Inkább tévé-néző vagyok most nem is tudom láttam-e, vagy csak a bemár ...
mutatóját, régi film; szóval zsidók voltak,
utána kivégzik őket, a győztest is, a vesz- Sok időt tölt a tévé-vel, van tehát szatest
is. Sajnálom, hogy nem hagytam ott.
bad ideje.
- Munka után már kerülöm a gondolkodtató
dolgokat, fel akarok
frissülni, oldódni. Az utóbbi
évek divatja a krimi, és megmondom őszintén:
tetszik, tudok érte lelkesedni, olyan értelemben, hogy lázba hoz, szabályosan
stressz alatt vagyok, remegek egy-egy jelenetnél, annyira bele tudom élni magam.
Mivel általában a krímik happyenddel
végződnek vagy a pozitiv hős győzelmével, az emberben feloldódik ez a dolog,
s akkor feláll, kényelmesen kinyújtózik,
hát ez egy jó film volt, jót szórakoztam,
elfelejtettem
két órára azt, amire nem
akartam gondolni, és talán ez a magyarázata, miért kerülöm az olyan jellegű filmeket, amelyekben a munkáról van szó,
a küszködésről, a nehézségekről Aztán
még valami: a filmeknek van egy olyan
fajtája - a megrázó,
megdöbbentő filmek -, amit nem bírok, mint a Harakiri
is. Hallottam miről szól, nem mentem el,
mert nem akarom ilyen lelki inzultusnak
kitenni magam. Van egy film, ami roppant nagy hatással volt rám,a Rocco és
fivérei: aza jelenet, amikor megerőszakolják azt a nőt, annyira kellemetlen és rossz
érzést váltott ki belőlem, hogy hetekig
nem éreztem jól magam, úgyhogy azóta
kerülöm azokat a filmeket, amelyekben
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- A szórakoztató filmeket szerreti, a krimit, a musicai- és operett-filmeket,
a szines, szélesvásznú
mozit; érdekli valami
más is?
- Nagyon sok szovjet háborús filmet láttam azelőtt, nagyon tetszettek, mint a
Sztálingrádi csata, a Berlin eleste, az Egy
igaz ember, vagy az AcéLt megedzik. Tudtam értékelni a Vittorio de Sica- i1meket
is, aztán a Gérard Philipe-filme et, mint
a Királylány a feleségem, a Tisztes úriház;
meg Jean Gabin, Fernandel ... , hogy az
ő filmjeiket ki rendezte, azt nem tudom,
filmrendezőkre nem emlékszem vissza.
- A film újabb korszakaiból van-e olyan
alkotás, amit különösen szeret?
- Mostanában kimondottan jó filmekre
nem emlékszem. Lehet, hogy bennem van
a hiba, 'hogy nem érdekelnek annyira ...
Például volt egy emlékezetes film em : a
Szállnak a darvak. Ez megint egy érdekes
dolog, a behívórn már megvolt. tudtam,
hogy a téma háborús, egy 'katonának vonuló fiatalember búcsúja egy lánytól, a
menyasszonyommal néztem végig a filmet
a bevonulásom előtti estén, következésképpen egész mély nyomokat
hagyott
bennem a film, annyira, hogy könnyekig
meghatódtam. De most már valahogy nem

keresem az ilyen filmeket, amelyek így
meghatnak.
- Ez a film tehát azért marad: emléke'zetes, mert életének egyik fordulópont jához kapcsolódott. Most nincsenek az életében olyan események, gondolatok, amelyek
egy film
láttán
újrafogalmazód-'
hatnak?

maja. Persze sokan osak azért mentek el
- őszintén szólva bennem is volt ebből
valami -, hogy na mit mutatnak? Hát
azt is láthatott az ember, de különösebben
komoly művészi élményt számomra nem
jelentett. Wajda?
Nem tudnék emlékezni rá pontosan
Tarkovszkij? ... Nem
ismerem.

- Megmondom őszintén, nem mentem
utána ... én mást választottam, azt, hogy
engem a film elszórakoztasson ... talán
túlzásba vittem ...

- Barátai, rokonsága, kollégái
akadnak, akik a filmről nemcsak
koztatást várják el?

- Említette, hogy sok a probléma a gyárban, hogy például mérnök
létére megesik, dolgoznia kell gépen is, mert kevés
a munkás...
A mai magyar filmek feldolgoznak ehhez hasonló témákat is.
- Termelési, gyári, munkástéma
nem
szokott lekötni, elég nekem minden nap
az üzem... A magyar filmek közül Fábri,
Keleti, Máriássy
alkotásait szoktam megnézni, címeket hirtelenében nem tudok
mondani ,.. de igen! Keleti Márton összes
történelmi tárgyú filmj ei t láttam: Egri
csillagok,
Kárpáthy
Zoltán...
persze,
igaza van, ezeket Várkonyi rendezte, hát
akkor az ő filmjeit ... De a Csinom Palkó-t Keleti csinálta, a fiam kedvéért néztük meg ...
- A nem szórakoztató fiLmek e.gyálbalán
nem vonzzák? Mondok példákat: Fellini,
Bergman, Tarkovszkij,
Wajda.
- Az Édes élet-et láttam és mint fiatalembert egy kicsit meglepett az ott bemutatott szex, vagy az ezzel való foglalkozás,
de sem depressziós, sem egyéb vonatkozásban nem tett rám különösebb benyomást,
azért volt érdekes, mert el sem tudtam
képzelni, mint akkortájt még külföldön
nem járt magyar ember, hogy milyen is
Nyugaton a felső .tízezer édes élete, hát
Fellininek el lehet hinni, hiszen közismerten neorealista ... (!) Na most Bergman? ..
A Csend-et Iáttam, egyébként megmar-adt
bennem a története és a témája, de roppant vontatottnak találtam, kevés volt a
szövege, a mimikából, az emberek mozgásából,
gyötrődéséből, kínlódásából kellett kivenni, hogy kinek mi is a problé-

körében
a szóra-

- Nem nagyon v.annak a környezetemben
ilyen emberek, csak a feleségem nagynénje, aki középiskolai tanár, s a férje,
az orvos, mi egy kicsit sznoboknak is tartjuk őket. .. Velünk egyezik a húgom, ő
osztályvezető és a férje, aki főkönyvelő. A
kollégaim körében szóba sem kerül, hogy
kinek mi az érdeklődési köre ...

K. Zs. tanárnő
- Mit vár a filmtől,
és milyet nem?

milyen

filmet

szerét

- A komoly témájú filmeket szeretem,
amelyek mondanak is valamit, társadalmi
szempontból fontosak, emberi problémákkal foglalkoznak. A felszínes, üres filmeket, a lényegtelen témákat nem szeretem,
ví játékot nem szívesen nézek. Nagyon
érdekelnek a forradalmak, a háborúk, az
'ellenforradalmak,
a társadalmi átalakulás
kérdései. De izgatnak a kervésbé látványos
folyamatok is, például az, hogy a viharos
korszakok elmúltával mit tehet az egyes
ember a hétköznapokon. Egyaránt szeretem például Kovács András filmjeit és a
Párbeszéd-et,
ez nagyon megmaradt bennem, vagy a második világháborúról szóló
filmeket.
- Érdeklődését
tehát az határozza meg,
hogy tÖ7·ténelmet tanít? És bizonyára az
is, hogy oroszt.
- Szeretem a szovjet filmeket, emlékezetes filmem a Tiszta égbolt, Csuhraj ...
aztán Bondarcsuk, természetesen
Eizenstein, Pudovkin ; az újabbak közül a Ragyogj, ragyogj ceiüaqom. és a Tűzön nincs
átkelés...
Sajnos a Rubljov-ot
nem lát-

tam, nem jutok el minden filmhez, amihez szeretnék, pedig akár az orosz gyakorlása miatt is meg kellett volna néznem; a Solaris-hoz elmentem ... De erről
ne beszéljünk, mégegyszer meg kell néznem, ezzel nem tudtam mit kezdeni.
- Vannak filmek, amelyeket nem ért? Homályosnak tartia a fogalmazást, érthetetlennek bizonyos [ilme» kifejező eszközöket?
- Nem tudom pontosan, mit akarnak kifejezni bizonyos filmek. Például a Vörös
sivatag-ot még szépen meg tudtarn magamnak magyarázni, rnert bizonyos részek
világosak voltak, elraktam magamban valahova, nem biztos, hogy jól magyaráztam. Ott volt a Tavaly Marienbadban,
végignéztem, de hiába, nem jöttem rá,
miről szól, lehet, ez az én hibám is, azóta
is a fejemben jár ez a film, meg kellene
nézni még egyszer ... A Szerelmem. Hi-,
rosimá-t is láttam, de valahogy erre nem
emlékszem... Bergman? Egy-két filmját
megnéztem, sajnos azokra sem igen emlékszem. bár bizonyos részekért. amelyeket megértettem, lelkesedni tudtam, de
valahogy nem áll össze ... Fellini? A Róma
egyál talán nem egységes nekem. Ez Róma
neki? Persze a benyomásai sokszínűek,
pláne ahogy ő ismeri, de nem nagyon
tudtam követni, sok-sok igazság van benne, ki lehet hámozni ezt meg azt, meg
amazt. A gyerekek is, meg a tanáriban is
többen kérdezték, :hogy rni lehetett a végén az a motoros jelent? Hát mi is? Negatív érzést fejezett ki, elídegenedést meg
ilyesmit, szóval kellemetlen élmény volt..;
Nem tudom, hogy némely filmből azt hámozza-e
'ki az ember, amit a rendező
akart .... Hogy a magyar filmekből? Azokból sem. Jancsónak például sok filmjét láttam, nem tudom, hány van ősszesen, szóval a Szegénylegények-ben
még
éreztem azt is, hogyaképeknek,
a mozgásoknak, a csendnek milyen jelentősége
van, az tetszett is, de például a Sirokkó nem,
kétszer néztem meg, érdekelt a téma, történelmi néma lévén. Leszűrtem magamnak
valamit, nagyon általánosan, a felelősség
körül motoszkáltam, de hogy konkrétan
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melyik képsorral. mit akart? - Olvastam
valahol, hogy Jancsó nagyon hosszú jelenetekkel dolgozik, keveset vág, én ezekkel a hosszú jelenetekkel nem tudok mit
kezdeni .... A Még kér a nép-et már nem
néztem meg, az Égi bárány-t igen, de csak
egyszer, nem volt lelkierőm másodszor is,
annyira távol van tőlem. Tudom miről
szól, azt hiszem, de nagy 'bizonytalanságban hagy. Nem 'azt mondorn, hogy egy
film végén mondják el az eszmei mondanivalót. inkább gondolkoznivalót adjanak az embernek, de ez a teljes bizonytalanság sem jó.
- Mint bölcsészhaUgatónak,
évei alatt, milyen kapcsolata
mel?

az egyetemi
volt a film-

- Sokat jártunk a Puskirrba, előadások
helyett is; ha érdemes volt a filmről beszélni, vitatkoztunk, kísérleteztünk az értelmezésével. Az Egyetemi Színpad fflmműsorait is látogattam ... De filmesztétikával sohasem foglalkoztam, filmről szóló
stúdiumra nem iratkoztam be, s tulajdonképpen az évfolyamtársaimmai való beszélgetésekből sem tudtam meg sokat a
film titkaiból, pedig volt egy srác, aki magyarázgatott nekünk, értettem is, nem is ...
Sokan vannak így, mint én, el is várjuk
a rendezöktől. hogy ne csak a saját szórakozásukra csináljanak filmet a nézők forintjain; én igyekszem megtenni, amit lehet, de a rendezőtől 'is elvárom, hogy megértesse magát velem.
- Szereti tehát a gondolati, társadalmitörténelmi témákat, és r:agaszkodik a hagyományosabb
filmnyelvhez.
Persze
a
rendezők
törekvése, stílusa ezen belül is
különböző. Például a Szerelem, A sípoíó
macskakő, a Jelenidő, az Ismeri a szarutimandit? mennyire más és más ...
- A Szereleni nagy hatással volt rám,
mert eléggé szentimentális és romantikus
vagyok, nagyon oda tudok lenni az igazi
emberi érzelmekért. úgy éreztem, hogy
ebben a filmben olyan nagybetűs emberekről van szó. Hasonlóan tetszett az Egy
férfi és egy nő, mert az is ilyen volt, aztán
ebből a szempontból a Tiszta égbolt .... A

.

(

,

(

J elenidő is tetszett, az ilyen filmek minta
Falak ésa
Párbeszéd - nem
hagyják az embert békén. . .. A sípoló macskakő nem tetszett; van olyan
probléma, mint a filmben, de nem
általános, ezenkívül a megoldást is rossznak éreztem; alapvetőerr benne van ugyan
az ifjúsághan a kritikai hajlam,az
odamondogatás, méghozzá nem is megfontoltan, hanem egy kicsit vadul, de ahogy ez
a filmben volt, az túlzás. ... Hogy a groteszk felé hajlott? Nem vettem észre .... A
Szandi-mandi
sem groteszk számomra;
ha groteszk, legyen élesebb.

- Hogyan idézi fel a filmeket? A címük
vagy rendezőik
szerint? Szabó István,
Kósa Ferenc vagy Huszérik Zoltán filmjeire emlékszik?
- Hosszú ideig úgy néztem filmet, hogy
nem is figyeltem, ki rendezte, annyira
kollektív munkának tartottam; ha elolvasok egy Tolsztoj t, hát azt ő írta egyedül,
a filmnél operatőr, zene, színészek ... Hirtelen nem emlékszem Szabó- vagy Kósafilmre, de keveset járok moziba, meg aztán nagyon ritkán történik meg, hogy egy
filmet azért nézzek meg, mert X. Y. rendezte, inkább egy színészért; persze,ha
nagyon tetszik valami, akkor utólag megnézem, ki rendezte, ki volt az operatőr;
például nagy élményem volt a Sodrás ban,
azóta tudom, hogy Sára milyen gyönyörűen fényképez. ... A Szindbád-ot megnéztem; az az igazság, hogy én Krúdy t 01vasgattarn. nem sokat, szóval ez az egész
hidegen hagy; amit én a könyv olvasása
során éreztem, azt éreztem a filmben is,
hogy nincs benne
mondanivaló ; lehet,
hogy én vagyok a hülye, vagy túlságosan
sokat kívánok; azok 'a régi szép idők; gondolom erről szólt ...
J ól tudja mint bölcsész, hogy a művészetnek nemcsak gondolati, hanem érzéki
tartománya is van, a film sem kivétel ez
alól.

-

- Hát nem .tudom... amiben nincsenek
fellelhető gondolatok, én arról nehezen tudok beszélni, az nekem nincs is ... Minden
nap arra törekszem, hogy la gyerekek meg-

értsenek, ha pedig nem tanítok, akkor
órára készülök, dolgozatot javítok vagy olvasok, nincs sok szabad percem ...
-

Úgy érzi, sok a munkája,

elfoglaltsága?

- Nemrég jöttem ki az egyetemről, minden tanítási napra több órát kell készülnöm, Állandóan furdal a lelkiismeret, mert
nem vagyok megelé.gedve azzal a munkával, amit elvégzek. Mennyit kellene még
olvasni l Érdekel a filozófia is, de nem értek hozzá úgy, ahogy szeretnék, a művészettörténettel is foglalkozni kellene. Hogyan lehetne berendezni úgy az életet,
hogy mindenre több idő jusson? Osztályfőnök vagyok, a legjobb tudásern szerint
válaszolok a gyerekek kérdéseire, dehát
biztosan joóaz, amit én felelek? Mi jogon
mondok én ezt meg azt ? Jó az a gyereknek, amit én gondolok ... ?
- A művészettől, a jilmtől például
sem várt választ a problémáira?

soha-

- Nem, hogy jövök én ahhoz, hogy az
én 'kis piti problémaimra megoldást keressek a művészetben, én nem nézek meg
úgy egy filmet, hogy nahát most abból
kiolvasok valamit, ami nekem eligazítás
lehet. Hogya film nekem segítsen? Legfeljebb rájövök, hogy ez az a probléma a
filmen, ami hasonlít az enyémhez. Különben nekem nem voltak úgynevezett "választújaím", "döntő kérdéseim", különösebb konfliktusaim. Ha így utólag visszagondolok, esetleg lehetett egy-két olyan
helyzetem, amit felfoghattam volna jelentős konfliktusnak, de nem vettem úgy.
Foglalkoztatnak jelentős kérdések is, mint
erkölcs, állásfoglalás, ígazság, ilyenek ...
Az életem eddig egyenes vonalban haladt.
Ez nem jelenti azt, hogy elégedett vagyok,
gondolom minden emberre jellemző, 'hogy
saját magával elégedetlen ...
- Véleménye
filmművészet?

szerint,

tehát

mire

jó a

- Ha nekem a film nyújt valamit gondolatilag, vagy érzelmileg felkavar és szép
is, a zenéjét is élvezet hallgatm, az igen ...
Azt nem szeretem, ha elborzasztanak, azt
nem ...
(Berkovits György)
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L. Pogozseva: Budapesti füzetek
"Budapesti füzetek" címmel kilenc kiadványban publikálta Ludmilla Pogozseva a
magyar művészettel való találkozásának
élményeit. Célja - ahogy ezt bevezetőjében Ie is szögezi -, hogy fölhívja a szovj et mozinézők figyelmét a magyar filmművészetre, amely véleménye szerint nem
csupán érdekes, hanem jelentős is. A magyar filmművészet - Pogozseva szerintnem kapott súlyának megfelelő figyelmet
a szovjet szaksajtóban. Vállalkozása ilyen
értelemben hézagpótlónak nevezhető. Nem
filmtörténetröl van szó, inkább a szubjektív benyomások és a kritikusi mérlegelés
ötvözetéről, amolyan bemutató-féléről.
Az első füzet voltaképpen a magyar
filmtörténet vázlatos fölvillantásának szentelődik, Mi több, nem is egyszerűen csak
filmtörténeti vázlat, hanem inkább kultúrtörténeti: a század magyar művészetének
futólagos áttekintése. Egy ilyen áttekintés
szükségszerűen torzít, az értékelés legalábbis, kétséges lehet. Pogozseva lelkes
érdeklődését mi sem bizonyítja jobban,
mint az a képessége, ahogy eligazodik ebben - a számunkra is bonyolult - időszakban. Vázlata mindenképpen jó fogódzó, hasznos útmutatás lehet azok számára
is, akik egy-egy korszak részletesebb, alaposabb bemutatására fognak - remélhetőleg így lesz! - vállalkozni.
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A második füzet még mindig történeti
jellegű, amennyiben az új filmipar, filmművészet megszűletésének bemutatására
hivatott. Pogozseva éles szemmel veszi
észre, milyen nagy hátrányt jelentett a
magyar filmművészet kialakulásában az,
hogy a világhírű szovjet alkotások (Eizenstein, Pudovkin, Dziga Vertov, Dovzsenko
stb. rnűvei) igen megkésve jutottak el Magyarországra. Hogya
30-as €vek "kisHollywoodja", "álomgyára" mennyire nem
szembesülhetett a világ filmművészetének
legrangosabb alkotásaival, nem kerülhetett olyan nézőközönség ellenőrzése alá,
amelynek ízlését a leghaladóbb törekvések, a legszínvonalasabb munkák művelték ki. Innét magyarázható - a szovjet
szerző is ezzel indokolja -, hogy háború
utáni
fihnművészetünknek
úgyszólván
csak káros örökségek jutotta:k, hogy eleve
másfelé kellett indulnia. Ezzel együtt Pogozseva is érdeklődéssel, elismeréssel adózik az olyan kivételes teljesítményeknek,
mint Szőts István Emberek
a havason
című munkája.
A fölszabadulás utáni évek nehézségei a
magyar olvasók előtt ismertek. Pogozseva
részletesen írja le mínd a technikai, mind
pedig az egyéb problémákat, amelyek a
kibontakozást nehezítették. Talán ezért is
ragadják meg figyelmet olyan alkotások,

j

mint a Valahol Európában vagy a Talpalatnyi föld, amelyek már a kezdetekkor
többet, rangosabbat ígértek, mint amen ynyit filmművészetünk
jó darabig megvalósított. Ez volt egyébként az az időszak,
amikor mind a filmművészek, mind pedig
a közönség ismerkedni kezdett a szovjet
filmművészet klasszikus alkotásaival. Voltaképpen minden együtt volt, hogy Magyarországon jelentős filmgyártás alakuljon ki, de az ismert történelmi folyamat
miatt ez a kiteljesedés még váratott magára.
A harmadik füzet fiatal magyar rendezőkkel foglalkoz' , s bizonyos személyes
találkozások fölelevenítéseképpen
született meg. Itt főként egykori Balázs Bélastúdiósokkal ismerteti meg olvasóit, olyan
alkotókkal, akik azóta már jóval hangsúlyosabban vannak jelen filmművészetünkben. Pogozsevát leginkább ezeknek a fiataloknak (Kósa, Szabó, Sára) valóságkutató szenvedélye ragadta meg, valamint
felelősségteljes
gondolkodásuk.
Kivált
Sára Cigányok című filmjét érezte jelentősnek, de az operatőr Sáráról is szeretettel beszél. Másfelől viszont idegen marad
számára Huszárik Zoltán Elégiá-ja, amelynek erős expresszivitású befejezését naturalistának minősítí. Ugyanakkor .figyelemreméltó
érzékenységgel
reagál Gazdag
Gyula Hosszú jutás odra mindig számíthatunk című szatírájára, vagy Csányi Miklós
Boldogság című filmjére. Azt a kritikai
magot, amely ezekben a filmekben jelen
van, ő is jogosnak, indokoltnak érzi - ebből vezeti le nyugtalanságukat. A kérdezés a fiatalok módszere, részvétele a társadalom életében, és olykor valóban nyersen hangzanak ezek a kérdések. Kérdések
merülnek föl Gaál Sodrásban című filmjében is: a közösség, a szem€lyiség, az
egyén problémái. És ugyanezek a kérdések, csak talán még összetettebben. a
Zöldár-ban. Amit Gaál filmjeiről elmond,
abból kiderül, hogy ezzel a markánsan
szűkszavú, férfias lírával került a legközelebbi kontaktusba.
A negyedik füzet kissé ugyancsak magyarázatra szorul, hiszen fogalmaink szerint a dokumentumfilm és acinéma
ve-

rlté, acinéma
direct elkülönül. Mi Kovács András filmjeit is inkább filmpublicisztikának
szeretjük
nevezni, semmint
dokumentumfilmeknek.
Még a Nehéz emberek-et sem! Persze, Pogozseva is érzi
ezt a publicista szenvedélyt, de kissé eltérő kategóriákban gondolkodik.
A következő füzet ismét többet nyújt a
filmművészet bizonyos - soron következő
- szeletének bernutatásánál, részletesen
és plasztikusan kitér a színházi élet ismertetésére. Márcsak azért is, hogy ennek
kapcsán szót ejthessen filmszínészeinkről,
akik eredetileg színházi művészek,
és csak
alkalomszerűen
(rendszeresen
vagy kevésbé rendszeresen) csapódnak a filmművészethez. Ebben a fejezetben foglalkozik
átfogóbban bizonyos vezető filmrendezőinkkel, akiknek munkásságát később alaposabban ismerteti. Így a hatodik füzetben Fábri Zoltán pályaképét rajzolja föl,
egészen az Isten hozta, őrnagy úr! címü
filmmel bezárólag. Ezeknek a műveknek
a megítélésében nemigen tér el a magyar
-kritika értékeléseitől, ugyanakkor bizonyos
vonások számára szembeszökőbbek. Gondolunk itt elsősorban Fábri és a groteszk
kapcsolatára.
Magyar szemmel talán Jancsó megítélése látszik a legproblematikusabbnak.
Igaz, Pogozseva készséggel elismeri Jancsó
filmművészi
erényeit,
amelyeket leginkább a vizualitás CÍmszóban lát összefoglalhatónak. Vitája Jancsóval úgy a Csillagosok, katonák tájékán kezdődik. Lelkes
sorai, amelyek az Oldás és kötés-t, a Szegénylegények-et,
az Igy jöttem világát dicsérik, arra utalnak, hogy Pogozsevához
valószínűleg egy ilyesféle filmmodell áll
közelebb. Ezt a véleményt megerősíteni
látszik az is, hogy többször is a pszichológiát kéri számon Jancsó munkáitól, amelyet J.ancsó, közismerten, mellőz az Igy
jöttem után készült munkáiban. Abban lehet igazság, hogy a Jancsó-filmek absztraktsága innen is ered, kétséges azonban,
hogy csak a pszichológia kínálna újabb
lehetőségeket a rendezőnek. Természetesen ezt Pogozseva sem állítja, sőt, többször is 'hangsúlyozza a jancsói filmnyelveredetiségét,
önállóságát. Érthető
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tehát, hogy Pogozseva a Jancsó-féle parabolák elidegenítő törekvését bírálja.
A két utolsó füzetben Pogozseva ugyancsak művészi életpályáka't vázol föl: Kovács Andráset és Szabó Istvánét. Ízlésvilágának szemmel láthatólag Kovács művészete felel meg jobban, de nem igazságtalan Szabó val szemben sem.
A Budapesti füzetek egészében alaposan, lehetőségeihez mérten szélesen tájékoztatja a szovjet mozinézőket a magyar

filmművészet fejlődésvonaláról, kivált az
utóbbi évtizedek eredményeiről. A tájékoztató azonban a magyar érdeklődő számára is haszonnal jár, hiszen egy külső
(ám baráti) szemlélő véleményével ismerkedhet meg. Talán hajlamosak vagyunk
filmművészetünk bizonyos jelenségeit belülről túlértékelni. Az ilyen megnyilátkozások hozzá segíthetnek a tárgyilagosabb
szemlélet kialakításához.
Fábián László

Felhívás Olvasóinkhoz!
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogyaFilmkultúra
egyes régebbi számait beszerezhetik a Filmtudományi Intézet Gazdasági
Hivatalánál (Bp., XIV., Népstadion út 97.) személyesen, vagy megrendelhetők írásbeli kérés útján, ez esetben a kért példányokat utánvéttel küldjük el.
Egyben közöljük, hogyelőfizetéseket
a postánál lehet eszközölni,
bármely kézbesítő postahivatalnál, illetve a Posta Központi Hírlap
Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi
jelzőszámlára. Előfizetési díj egy évre 60.- Ft, fél évre 30.- Ft.
A FILMKULTúRA
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Vertov és Majakovszkij "találkozásai"
Ha a költöt nem Majakovszkijnak hívták volna, teljes joggal
fölvehette
volna álnévként
ezt
a nevet.
"Maj ak" (világítótorony) volt
az ő művészete,
amely utat mutatott a művészet
tengerén vándorlóknak.
A költökről, drámairókról
ne is beszéljünk.
De
megnevezhetünk
más művészeti ágazatok legkiválóbb mesterei között is olyanokat, akikhez közel álltak Majakovszkij
alkotói elvei és törekvései, akik együttműködtek
vele, vagy akikre így vagy úgy
hatott:
Vszevolod
Majerhold,
Szergej Eizenstein,
Dziga Vertov, Szergej Prokofjev, Dmitri]
Sosztakovics,
Nyikolaj
Ohlopkov, Alekszandr
Dejneka...
Dztga Vertov így írt:
'"Majakovszkij
- filmszem. O
látja azt, amit a szem nem lát.
Azonnal
megszerettem
Majakovszkijt,
ingadozás
nélkül.
Rögtön első könyve elolvasása
után.
1923-ban,
a
Majakovszkij
szerkesztette
Let c.' folyóirat
harmadik számában jelenik meg
Vertov
Kinokok. Fordulat. c.
cikke. A húszas évek folyamán
később' is számon 'tartják őt a
Le! munkatársai között, De nem

ez a Let-hez
fűződő, távolról
sem szoros kapcsolat jelzi Vertov közelségét Majakovszkijhoz,
hanem sokkal mélyebben
rejlő
okok, Vertov művészi alkatában
és műveiben
találhatók
meg
azok a vonások, amelyek rokonítják őt Majakovszkijjal.
Majakovszkijra
mind
életében, mind művészetében
abszolút
őszinteség
volt
jellemző,
ami egyenes természetéből,
esz'mei céltudatosságából
következett, és ez határozott meg mindent, amit írt, beszélt és csinált. Ez a feltaláló-költő
minden körűlmények
közott a szocialista kultúráért
és a művészet igazi megújításáért
harcolt.
Ugyanilyen
harcos
művész
volt Vertov is. Az igazi szovjet dokumentumfilm
ahogy
akkor nevezték: a "nem-játékfilm" megteremtéséért
küzdött. Természete
szerint
feltaláló volt. Minden filmjében hozott valami újat a művészi
elvek fejlesztése és a filmtechnikai eszközök körének kiszélesítése terén. A pályán felmerülő
komoly nehézségek ellenére fáradhatatlanul,
mohón, önfeláldozóan dolgozott. Akárcsak Ma-

jakovszkij,
ő is mindig
kiállt
meggyőződéséért,
képtelen volt
a kompromisszumokra.
Majakovszkij Segítség! c. cikke (1927 elején)
a következő
szavakkal
kezdődött:
"Irtam
egy forgatókönyvet
Jónapot címen. Mielőtt megírtam
volna,
néhány kérdést tettem fel magamnak, s válaszoltam
is rájuk."
Próbálj uk meg kimutatni
e
kérdések és válaszok kapcsolatát Vertov művészetével.
"Miért
győzi le a külföldi
film a mi filmjeinket
általában
művészi
minőségben
is?
Azért, mert a külföldi film megtalálta és felhasználja
a filmművészet lényeg éből következő,
semmivel
sem helyettesíthető
sajátos kifejezési eszközöket ... "
Éppen ezeket a "filmművészet lényegéből következő, semmivel sem helyettesíthető,
sajátos kifejezési
eszközöket"
kutatta
és találta
meg Vertov.
Nem kis részben ezek mesteri
és hatékony alkalmazása
biztosította filmjeinek hatását.
"Miért kell a híradó pártjára
állni a játékfilmmel
szemben?
- mert a híradó valódi dolgokat és tényeket mutat be."
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A kérdés és a válasz teljesen Vertov szellemében íródott.
S nem kizárt, hogy itt hatott
Majakovszkijra.
De éppen ebben a kategorikus
szembeállításban
rejlett Vertov
elméleti
megnyila tkozásainak
gyengesége. Nemegyszer előfordult, hogy az új értékek létrehozására törekvő művész a régi
utakat tagadva, miközben
élesen támadta
a fennálló művészetet, felnagyította
annak negatívumait.
Egészében
elutasította a régit, hogy szembeállíthassa vele azt az újat, amiért
harcolt. Vertov, a szovjet dokumentumfilm
megalapítója
teljesen elutasította
a jáLékIilmet,
legalábbis működése
korai szakaszai ban. Igaz, az első, valóban gyenge játékfilmek
alapján
tette ezt, de nem látta, hogy a
játéJdilm lehetőségel még távolról sincsenek kiaknázva,
Majakovszkij,
amikor
fölvetette "a híradó mellett, a játékfilm ellen" kérdését, egyáltalán
nem volt következetes. Hiszen ő
_ Vertovhoz hasonlóan - nem
tagadta
a
játékfilmet
mint
olyat. Játéldilm
számára
készült ez a Jónapot című forgatókönyve is, bár erősen
érvényesül
benne
a dokumentális
szemlelet. Am a fontos az, hogy
Majakovszkij
és Vertova
filmben egyaránt a valódi élet bemutatásának
lelkes hívei voltak, hogy mindketten
a "filmIgazságra" törekedtek.
"Miért nem lehet kibírni az
egyórás híradót?
Mert híradóinkban
találomra
rakják
egymás mellé a képeket és eseményeket. A híradót meg kell
szervezni, és meg kell
hogy
szervezze
önmagát.
Az ilyen
híradót ki lehetne bírni. Ez a
fajta híradó olyan lenne, mint
az újság. Ilyen híradó
nélkül
nem tudunk
meglenni ... "
Valóban, sok híradónk
nem
volt egyéb találomra
egymás
mellé rakott képeknél
és eseményeknél.
De nem
Vertov

10'

filmjei.
Már
a Kino-Pravda
olyanfajta
"újság" volt, amiről
Majakovszkij
beszélt. S Vertov
dokumentumfilm
- művészete,
amely
a híradóval
kezdődött,
túlnőtte annak kereteit.
"Miért kápráztat el a Bohémvér? - Mert egyszerű kis tények megszervezésével
a legnagyobb érzelmi t lítettséget 'rt el."
A Bohémvér, Chaplin
filmje
játékfilm volt. Hasonló "érzelmi
telítettséget"
értek
el Vertov
dokumentumfilmjei
is, melyek
az élet valóságos tényeivel operáltak.
Hadd idézzek egy korábbi,
A világ egyhatodá-ról
(még
Majakovszkij
cikkének
megjelenése előtt) írott cikkemből : "A világ egyhatoda kivételesen
mesteri
felépítésének
köszönheti hatalmas
hatóerejét.
Aligha találunk
az úgynevezett
"művészfilmek"
(utalás a játékfilmekre
A Szerk.)
közott
olyan hatékony művet, mint ez
a forgatókönyv:
színészek,
dekorációk
nélkül készült munka,
amely ugyanakkor
egy elméleti
probléma
filmillusztrációja
is.
Vertov itt a cselekmény nélküli
film egészen sajátos drarnaturgiáját
fedezte
fel."
(Pravda,
1926. október 12.)
Vertov már előző filmje, az
ElMe, Szovjet! szövetébe is költői és zenei elemeket szőtt bele;
a feliratok
nem a szüzsé kibontását segítették, hanem emocíonális-költőí
funkciójuk
volt.
Még határozottabban
megrnutatkezott ez A világ egyhatodában. Vertov, kitörve a filmművészet megszekott keretei közül,
amelyek
túl szűkekké
váltak
számára, Majakovszldj
felé közeledett. Egy másik művészi ág
terén az ő útját járta.
A világ egyhatodá-t, Vertov
későbbi
filmjeihez
hasonlóan
szokatlanul
éles
ritmusérzék
hatja át, ami sok mindent meghatároz
a filmben.
Felépítése
egy zenei műre emlékeztet: felismerhető benne a kontrapunktikus
szerkezet,
az ismétlődő

témák, a hangsúlyos
és hangsúlytalan
részek váltakozása,
a
gycrsítások
és Iassítások
stb.
Valódi filmszimfónia
ez.
Vertov felirataiban
időnként
közvétlenül
a nézőhöz fordult,
elsőként kisérelve
meg a filmművészetben
a film és nézői
"összeolvasztását".
E tekintetben Vertov (valószínűleg
öntudatlanul)
a forradalmi
színház
útját követte;
Mejerhold
próbálkozott
rendezéseiben
a nézőtér és a színpad "összeolvasztásával",
arra törekedve,
hogy
a nézőt bevonja a cselekménybe. Egy filmben természetesen
sokkal kisebbek az ilyen megoldások
lehetőségei,
mint egy
színházi
előadásban.
Vertov A
világ egyhatodá-ban mégis megpróbálkozik
a közönséggel
való
közvetlen
kapcsolat
megteremtésével : filmj ében, azok között,
akiknek
kezében van a világ
egyhatoda,
megmutatja
nézőit
is, egy patetikus pillanatban
bevágja egy tapsoló tömeg képét.
Felirataiban
pedig a film elején jó néhányszor
megjelenik
a "látom" szó, amivel mintegy
együtt-élésre szólítja fel a nézőt.
Vertov filmjeinek
nincs cselekménye, nincs meséje. De ez
nem jelenti azt, hogy nincs szüzséje. Filmjeinek
szüzséje egymással
összefonódó
téma vonalakból alakul ki, amelyek mindegyike
valamilyen
gondolatot,
érzelmi állapotot hordoz. E témák ismétlődnek,
növekszenek,
új oldalukat mutatják,
összeütközve gazdagítják
egymást, és
végül kialakítják
az egész film
témáját.
Az ilyenfajta
témafelépítés
művészetének
törvényeit Vertov akarva
vagy
akaratlanul
a poémából,
a
szirnfóniából
merítette.
A dokumentumfilm
alkotója
költőnek és zeneszerzőnek
bizonyult.
Megteremtette
a költői dokumentumfilm-művészetet,
s ez a
"nem-játékfilm"
egyáltalán nem
volt kevésbé
művészi, mint a
játékfilm, amit akkoriban - az

előbbitől megkülönböztetendő
"művészfilmnek"
neveztek. Tizennégy év múlva A Filmhéttől a Bölcsődal-ig c. kiadatlan
cikkében maga Vertov is arról
ír, hogy "a híradó nagyszerű és
sokoldalú
muveszi
dokumentumfiImmé
fejlődött".
Nem
meglepő.
hogy
Majakovszkij
nagyra értékelte
A világ egyhatodá-t.

megpróbálkozik
"a filmnyelvnek az irodalom és a színház
nyelvétől való teljes elválasztásával".

Majakovszkij
forgatókönyvének "első része", éppúgy, mint
Vertov filmje, a szeraplök ébredésével, a reggeli város képével kezdődik, azután következnek a nap eseményei (a J6napot alcíme "Egy nap története
öt filmrészletben"
volt).
A húszas években Vertov száVertov hőse, az operatőr éppmos cikkében
támadta
általáúgy utazgat
az életben, mint
ban a színházat, de érdeklődésMajakovszkijé
az ember a
sei látogatta
és
jelentősnek
ítélte a Mejerhold Színház elő- ceruzával, maga a költő. Vertov is, Majakovszkij
is az aladásait.
Mejerhold
és Vertov
kotó ember és egy város kölművészete
között
kétségkívül
csönkapcsolatát
mutatták be ...
találunk
érintkezési
pontokat.
A közös eszmei
irányultságori
A Három dal Leninről-ben
ismét a cselektúlmenően
e tekintetben
két (1934) Vertov
mény nélküli dramaturgia
eszmomentum
fontos. Mindketten
zenei alapokon építették
fel a közeit alkalmazta. E dramatura mon tá zs műfilmjeiket; ahogy Mejerhold lé- gia alapeleme
nyegileg . zeneszerzője
volt az vészete volt. A Három dal-ban
asszociáció-soroelőadásainak,
éppúgy volt Ver- Vertovegész
kat hozott működésbe, amelyek
tov zeneszerzője
a filmjeinek.
Emellett mindkettőjük
műveit a a filmet szorosan a néző tárkapcsolköltészet
szelleme
hatotta
át, sadalmi gyakorlatához
ták,
és olyan,
mondhatnánk
mindketten
"költő-rendezők"
belső asszociáció-sorokat,
amevoltak.
lyek magából a film anyagából
Vertov filrn-poémái Majakovjöttek létre a kibontakozás
foszkij
költészetének
hagyomáA művész itt tonyait folytatják és fejlesztik to- lyamatában.
korábbi műveivább. Az Ember a felvevőgép- vábbfejlesztette
ben elért eredményeit.
pel c. film (1929) koncepciójáA Három dal-ban nyilvánvaban
felfedezhetünk
bizonyos
kölpárhuzamokat
Majakovszkij J6- lóan érződik Majakovszkij
napot c. forgatókönyvével
(1926). tészetének hatása. Eszünkbe jut
Vlagyimir
Iljics
Mindkettő kisérleti mű. A J6- Majakovszkij
Lenin c. poémája.
Persze
e
napot-ban,
"a film lényegéból
következő sajátos kifejezési esz- poéma hatása nemcsak az azonos téma miatt érvényesül. Maközök" mellett kísérletí jellegű
jakovszkij
poémájában
Lenin
a dokumentarizmus
behatolása
hangsúlyozza:
"A
a játékfilmbe. Az Ember a fel- emberségét
vevőgéppel egyik kísérleti mo- legemberibb ember". Ez az, ami
alapvető en jellemző a filmre is.
mentuma
a
feliratok
teljes
Vertov
itt nagyszerűen
ábráhiánya. Egy erről szóló feljegyzésében Vertovarról
ír, hogy zolja az embert. Ez elsősorban

Lenin alakjára vonatkozik, bár
a
rendező
csak
korlátozott
mennyiségű
filmfelvétellel
rendelkezett az élő Leninről. Lenin
alakját pedig mintegy kiegészítik a filmben ügyének folytatói, a nagy építkezések élmunkásai
(a harmadik
részben).
Ezeknek az alakoknak a bemutatásánál
Vert ov régi jelszava,
az "ellesett élet" új aspektusban tűnt fel, a művész ebben
az új korszakában
is bebizonyította
módszere
hatalmas
erejét.
Majakovszkijt
követve
Vertov
Lenin
mellett
megteremt egy másik hőst is, a kollektív hőst: ez a nép, amely elszakíthatatlanul
kötődtk vezetőjéhez, annak életében
és halála után is.
A Három dal Leninról, miként
a Vlagyimir Iljics Lenin is világos, egyszerű, a nézők széles köre számára érthető mű,
De ennek
az egyszerűségnek
semmi köze nincs a vulgarízáláshoz, hanem ez a rendező, illetve a költő által végigjárt bonyolult és nehéz út természetes
eredménye.
Vertov,
arnikor
a
Lenin-témához
fordult,
a legmagasabb
szinten
találkozott
Majakovszkijjal.
Georges
Sadoul
ezt írja a
rendezőről: "Dziga Vertov nemzetközi
jelentősége
óriási ...
Nagymértékben
segítette a legjobb nyugati
rendezőket, hogy
kimásszanak a formalizmus mocsarából, arra ösztönözve őket,
hogy szociális témák felé forduljanak". Vertov művészetének
hatása
továbbra
sem szűnik
meg. Ma már róla is elmondhatjuk.
majak (világítótorony).
(A. Fevralszkij,

Iszkussztvo
Kina, 1973. 10. sz.)

Különvélemény a skizofréniárói
Kicsoda Laing?
1927-ben született,
1951-ben, a
Glasgow-i
Egyetemen
végzett

skót pszichiáter, a szakma eretneke, akinek
1957-ben megjelent The Divided Self (A ha-

sadt én) című könyve nagy feltűnést keltett. Művében azt állítja, hogy az érijüket elvesz í107

tett
elmebetegek
"ontológiai
bizonytalanságában"
az
értelmes megfigyelő épp úgy eligazodhat, mint
egy
többrétegű,
metafizikai mondanivalójú versben, s azt, akár a verset, elemezni, értelmezni is tudja: szerinte a szkizofrénia "egzisztencíális utazás", s az úgynevezett
szkizofrén betegek döntései az "egzisztenciális
halál" elkerülésére
irányuló
kísérletek.
Műve következményeként
1965ben gyógyító központ létesült,
ahol a betegeket emberségesebb
módszerekkel
kezelték,
mint
akár az elmegyógyintézetekben,
akár odahaza.
Laing, kutatásai
során, törvényszerűleg jutott el a betegek
családjáig.
majd
miután
megállapította,
hogy a gyermekek lelki fejlődését mindenekelőtt az elviselhetetlen
családi
kötelékek torzít ják - addig az
észrevételig,
hogy a szkízogén
társadalom
a felnőtt
ember
lelki autonómiáját
gátolhatja;
a
normális férfiak és nők dilemmái a természettel,
a személyiség megőrzésével,
az "én és
mások" viszonyával
kapcsolatban lényegileg ugyanazok, mint
a szkizoid betegeké. Ebből kiindulva betegközösségeiben igyekezett olyan környezetet
kialakítani,
amelyben
senki
sem
"kezel" senkit.
A szkizofrén
betegek
könynyebb
megértése
érdekében
Laing kétféle családtípust
különböztet
meg:
laza
családot
(serial family), ahol míndenki
szabadon éli a maga életét, s
a család
csak
alkalmanként
gyűlik össze, hogy teszem
azt megünnepeljen
egy-egy
esküvőt, elhárítson valami botrá ny t stb.: s a szoros családot
(nexal
family),
ahol
minden
családtag részese a többi családtag törekvéseinek,
mind belefolyik
a mások
életébe, s
akaratát
mind aláveti
a nagyobb
közösség
igényeinek.
Nyilvánvaló, hogy minden csa108

ládban
előfordulnak
ilyen és
olyan elemek, de a túlnyomórészt szoros, szkízogén
család
még azt is meggátolhatja, hogy
egyik vagy másik tagjában akár
kisfokú ontológiai biztonság is
kialakulhasson ; áldozatát a család elnyeli, össze1'oppantja, megfosztja
személyiségétől.
Ez épp
úgy megeshet normális személyiéggel, mint szkizoid alkatúval. S mint a normális ember,
a szkizoid is retteg személyisége
széthullásától,
s attól, hogy ne
személyként.
hanem
tárgyként
kezeljék. Laing szerint a szkizofrénia
mindnyájunk
egzísztenciális
útjának
szélsőséges
megnyilvánulása,
olyan
belső
utazás, amelyről a beteget még
az egzisztenciális halál bekövetkez te előtt visza lehet hozni.
Laing tehát, az uralkodó nézetekkel ellentétben,
a szkizofréniát nem tekinti
genetikus
eredetűnek. Szerinte az részben
megoldás.
amit a család, a társadalom kényszerít rá a betegre, azzal, hogy megtagadja
tőle
az ontológiai biztonságot, s így
azt létezésének,
különállásának
alapjává teszi. A széthullott személyiség helyreállítása
érdekében tehát a betegnek, mielőtt a
családba, a társadalomba
viszsza térn e, kapcsolatot kell Iétesitenie a többi beteggel, az orvosával. Hogy tulajdon létét megalapozza, el kell ismernie a más
létét - de hogy e más fogalmilag mit takar, azt Laing szándékosan nyitva hagyja.
Laing intézete épp e kapcsolatokat
igyekezett
a személyiségét elveszített beteg számára
biztosítani: olyan hely volt, ahol
az ember "emberek közt lehetett bolond". Az intézetnek nem
volt "személyzete",
bár a pszichiáter többnyire bent lakott; s
légköre
is inkább
együttérző
családéra
emlékeztetett,
míntsem kórházéra. Laing ellene volt
a sokk- és kemo-terápianak
a gyógyítást nem negatív, eltörlő, hanem pozitív, a széthullott

személyiséget helyreállító folyamatnak tekintette.
Modellje az
olyan
együttérző
idegenekből
álló
"család",
mely
minden
tagját bevonja a döntéshozatalba, s megkönnyíti
a betegnek,
hogy
"véghez
vigye
ciklikus
szkizotrén
utazását.".
Ez az elektrosokk-kezeléssel,
gyógyszerezéssel,
az egzisztenciális utazás minden
gát j ával
szembeszegülő pszichiátriai
felfogás képezte az alapját David
Marcer
tv-drámájának,
amelyet
Ken
Loach
rendezett
(Wednesday's
Child
Szerdai
gyermek). A tévéjáték' alapján
film készült (Family Life - Családi élet; a Filmmúzeumban vetítetté:: az angol filmhét alkalmából. - A szerk.) ez is A hasadt
én végén közölt esettanulmány t
dolgozta fel: Janice, a "jó kislány"
életútját,
aki a szoros
családban
először csak "rossz"
lesz, majd szkizofréniába
menekül; kezdetben a beszéde válik
összefüggéstelenné,
majd
megnémul,
kataton
tüneteket
mutat, önmagát harmadik
személy ben emlegeti. Laing a boIondokházában
ismerkedik
meg
vele, nem "l<ezeli", csak följegyzi
egzisztenciális
halálba
torkolló
élettörténetét.
Janice
önmagáról azt mondja, hogy ő
"a gyomos kert kisértete"
Laing értelmezése
szerint élőhalottnak
tekinti magát -,
s
"a gyöngyről"
beszél "a tenger
fenekén" azaz; Laing értélmezése szerint tudja, hogy vaIam i nagy érték van
elrejtve
benne, s hogy az még Iöltedezésre vár. Ez a nagy érték, megintcsak Laing . szerint, Janice
énje, mely elveszett a család és
társadalom
beléjeszervült
erői
közt. A film Janice-t
családja
- az elmebaját
konveneionalitás alá rejtő édesanya, a frusztrált életét a lány ellen intézett
dühkitörésekkel
álcázó apa, s az
érzéketlen leány testvér - körében ábrázolja, majd a kórházban,
ahol
nincs
akaratereje

szembeszegülni
aszintoly
érzéleetlen és könyörtelen
orvosokkal, s ahonnét - miatta - elbocsátják
a laingi
[elfogás t
valló orvost, mert hozzá akarja
segíteni őt "egzisztenciális
utazása" véghezviteléhez.
S mikor
Janice szabadul, családja rendőrökkel viteti vissza szerelmese
lakásáról a bolondokházába.
A filmet sok francia és angol
kritikus az 1973. év egyik legjobb filmjének ítélte, bár a Cahiers
du
Cinéma
megbírálta,
mert nem mutat kiutat. Loach
rendezői teljesítményét
azonban
a Sight and Sound, a Positif
és aCinéma
'73 egyaránt
elismerte.
A Laing
anti-pszichiátriáját
bemutató
és népszerűsítő
másik filmet, az, Asylum-ot
(az
Asylum
szó angolul
nemcsak
elmegyógyintézetet,
hanem me-

Rosi új filmje:

Laing
kétszer
tűnik fel a
nedéket is jelent!) Peter Robin- '
son rendezte,
s ez, Loach já- Jilmben, akkor sem mint kívülálló, hanem mint
a közösség
tékfilmjével szemben, dokumenezzel
is hangsúlyozva,
tumfilm. A rendező és az ope- tagja,
ratőr hat hétig élt Laing át- hogy az menedék - afféle átmenet az otthon és a kórház
meneti
intézetében
a betegei,
közt, kísérte a betegeket a kór- közott. Ez a meriedék, persze,
a gyógyulást:
házba, haza, a városba,
s le- ném garantálja
lakói közt van, aki végleg viszsett be a kamerával
boltokba,
szakerül a kórházba.
kirakatokba,
amely figyelmüket
A filmnek nemcsak közönségmegragadta.
így aztán az intéaz oktatásban
is
zet, a Duncombe
Road 43, a sikere volt;
hasznát
veszik:
audio-vizuális
mozinézőnek is szinte otthonává
a szakmai
tolvajválik. A filmet, vágás után, be- módszerrel,
mutatták
a betegeknek,
s ők nyelv teljes mell őzés ével és szemutat
be okozati
adták meg az engedélyt a for- mélytelenül
ingerel
vitára,
galrnazásra ; ez érthető, hisz a összefüggéseket,
a világ és mások
film együttérzéssel
és híven áb- hozzásegít
életének mélyebb megértéséhez,
rázolja a kis közösség
életét,
sőt, ennek
eredményeként,
a
megmutatja,
hogy tagjai
tudénjének
megismerésénak örülni, s küzdenek,
hogy magunk
hez is.
megtalálják
helyüket
a társadalomban, szabaduljanak
a bo(Film Qua1·tel'ly, 1973. nyári sz.)
Iondokházából.

Lucky Luciano

Rosi legújabb filmjét, a Lucky
Luciano-t
október közepéri mutatták
be
Franciaországban
Gian-Maria
Volonte főszereplésével. A nagystílű gengszter
tündokléséről
és bukásáról
szóló
film nem életrajz.
Történelmipolitikai
elemzés. Politika
líra
nélkül. Nem is didaktikus
tanmese; az emberek és a hatalom
erkölcsének könyörtelen analízise. Rosi a Luciano-ban
is szokásos témáit vonultatja fel. A bandita, az olajmágnás. a gengszter
lépésről
lépésre,
eszköztelenül
tárja fel a politikai valóság rejtett oldalait. Több film foglalkozott már a Maffiával, rettegett
főnökei vel - végtelen vérfolyamot tárva a nézök elé, várakozásuknak
megfelelően.
Rosi
filmjében
a vérengző
erőszakielenetek
nem az exhibicionizmust szolgálják ; hosszú párbeszédekbe tűnnek át, amelyek az
analízis támaszai.
Luciano nem hős. Nincs benne semmi romantikus,
semmi a

nagy főnökből, a rettegett
törvényenkívűliből.
Gian-Maria
Volonte megformálásában
közepes fizikumú, szemüveges, hívatalnokkülsejű,
jelentéktelen
alak, akinek egyetlen titka, hogy
távol marad
az eseményektől.
közvetlen
veszélyt
nem vállal.
Egy rendszer, egy mechanizmus
logikus eredménye ez az ember,
egy
struktura
megtestesítője.
Rosit éppen ez a bizonyos struktúra érdekli: hogyan épült be a
Maffia az erőszakos megfélemlítés eszközeivel;
melyek
azok
az objektív kapcsolatok,
szálak,
amelyek a gazdasági és politikai hatalommal összekötik - az
USA leplezett. imperializmusára,
Dél-Olaszország
kóros elmaradottságának
és a háború okozta
társadalmi,
gazdasági és morális pusztításra
támaszkodva.
A hely, idő és tér pontosan
meghatározott:
1931. április 15.,
New YOr!{; 1943. július 10., Szicília;·1943-44.,
Nápoly. De nem
történelmi
kronológiáról
van

szó, a rendező ezt alárendeli az
elsősorban
politikai
szempontú
elemzés
logikájának.
A körülményekről egy külső hang tájékeztatja a nézőt. Amerika végig
jelen van, mint "jelenség"
lép
be a Lucky Luciano-ügy magyarázatába.
A film rövid ismertetéssel kezdődik:
,,1946 februárjában
az Egyesült
Államok
törvényhozása
megajándékozta
a Maffiát. Viszszaküldte
Olaszországba,
szülőhazájába
Lucky
Lucianót,
a
New York-i alvilág vezérét. Lucianót régebben
ötven év börtönre ítélték - Thomas Dewey,
kerületi
ügyész felterjesztésére.
Kilenc év után kegyelmet
kapott, mivel 'különleges
szelgálataival
segítette
az
amerikai
fegyveres
erőket'. Thomas Dewey még ebben az évben New
York város kormányzója
lett."
íme a történet gerince.
A történet nem is annyira Luciano, mint a hatalom "életét"
elemzi. Rosi a Nouvel Observa-
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teur
riporterének
kérdésére:
"Milyen volt ebben az időben a
Maffia szerepe Amerikában" így válaszol:
Óriási, A szervezet túlélte
a Volstead törvényt, de Capone
ideje óta megváltozott, gazdaságilag és politikailag jobban integrálódott. Jól szervezett "alosztállyá" , "mellékhatalommá"
vált, amely
kézben
tartja
a
prostitúciót, a hazárdjátékot,
a
kábítószerügyleteket
- röviden:
mindazt, amit a hivatalos hatalom nem vállalhat. Ez a "második hatalom" biztosítja, hogy
tiszteletben tartsák, ezért hivták
életre, ezért tűrik... Később már
nehezen
lehet
elpusztítani.
A
bordélyokban
és kocsmákban
nyert pénzt más, kevésbé közönséges
gengszterbandák
használják fel - és fordítva. Olyan
embereket juttat a hatalom csúcsára ez a pénz, akik saját felemelkedés ük eszközeinek
rabjává lesznek. A két hatalom között szoros együttműködés van.
Capone üvöltött a tárgyaláson,
hogy ő mindenkinek szolgálatot
tett, az országnak is. Lucianokiábrándultan
- csöndesen csak
annyit mond: társadalmi feladatot vállalt ...
- A Malavita-művelet
hátterében furcsa dolgok történnek.
Az ügyvéd, aki Lucianóval tárgyal, Dewey volt asszisztense.
Később Charlie Siragusa, a Kábítószer-osztály rendőre fedi fel,
hogy a fogoly Luciario finanszírozta 250.000 dollárral
Dewey
választási hadjáratát.
Kölcsönös
szolgálatok,
megvesztegetés
Dewey
végül
akár
szívesen,
akár nem, kénytelen visszaküldeni Lucianót.
- A Maffiának nincs ideológiája, annak dolgozik, aki a legtöbbet adja, a hatalomnak, bármilyen legyen is az. Sokkal érzékelhetőbb
ez
Amerikában,
mint Franciaországban,
ahol a
gengszterbandák
általában
a
jobboldalnak
dolgoznak. Szicíliában azért kerültek hatalom110

ra, hogy megerősítsék a fasiszták előretörését, hogy kiszorítsák a baloldali akat, a komrnunístákat, a liberálisokat. A hidegháború
programja
készen
állt. A Maffia
csatlakozott
a
győztesek táborához, az ő második hatalmukká vált. A két hatalom között mélyreható kapcsolatok alakulnak
ki. Pl. Dewey
eladja magát, Lucianót Itáliában
helyezi el, a Maffia létrejön Szicíliában, aztán pedig Amerikát
elárasztja a drog, az emberek
terrorizálják.
gyilkolják
egymást. Egyetlen ember korrumpálódásának
beláthatatlan
következményei vannak.
A korrumpálódás
az egész politikai
hatalomtól függ, és az egész politikai hatalom függ a korrumpálódástól.
Hogyan érzékelteti mindazt, amit nekünk elmondott, a
nézővel, aki valami
jó
kis
gengsztertörténetet
vár
a
cím után ítélve?

galmazással, de nem nagyon támadnak. A hatalom, a hatalmak
a gazdasági
csapástól
félnek,
nem a botrányoktól. Bíznak az
emberek közöny ében és a "rendben". Filmjeimben nagyon sok
ember
magára
ismer, de fél,
hogy még jobban leleplezi magát, ha nyilvánosan reagál. És
még egy: a filmjeim pénzt hoznak.
Többször kérdezték és kérdezik Rositól, nem tart-e
attól,
hogy kétértelművé válnak filmjei - hiszen annyira "objektív"
a rendező: kínos valósághűsége,
mélyreható
analízis e nem vezet-e
túlzott
objektivitáshoz,
már-már
agnosztícízmushoz. A
Nouvel Observateur riportere a
kérdést így fogalmazta meg:
- Elkötelezett Ön politikailag
politikai filmjeiben?

Kétségtelen,
hogy Luciano
vagy Mattei története politikailag bizonytalannak
tűnhet
első látásra. De nem is aka- Ha beadok egy szinopszist,
rok soha "egyértelmű"
filmet
magam is úgy gondolom és azt
csinálni abban az értelemben,
is mondom: felmérést akarok
hogy mindent megoldjak, áttetcsinálni, dokumentumfilmet. Azszővé tegyek mint például
tán játékfilm lesz belőle. ElmonCosta Gavras. Azt hiszem, feldok egy történetet, ami igaz, de
nőttként
kell kezelni a közönegyre igazabb lesz, amint még
séget, adatokat,
elemeket
kell
többet tudok meg a témáról, kuadni, hogy ezeket feldolgozza,
tatás közben egyre új abb, érdehogy ő maga fejezze be - vagy
kes szálakra találok. A valóság
ne fejezze be - a történetet, a
olyan gazdag, hogy nem kell
maga módján. Mattei vagy Lucikitalálnom semmit, csak az okoano történeténekellentmondásait
kat és okozatokat kell kapcsoismerem, de szándékosan még joblatba hoznom egymással. A haban elmélyítern őket, nem akarom
talmi viszonyokat, a hasznot, a
eltüntetnLEgyébként nem tartom
rejtett érdekeket ... Azt mondmagam
mozgalmí
embernek.
ják, nem törődöm a pszicholóNem "feladatom", hogy felrobgiával.
De kinek és minek a pszibantsam ezt vagy azt. Érzek egy
chológiájáról van szó? Valóságos
problémát,
kutatni
kezdek, a
tényeket mutatok be, mozgástéma formát ölt, megszületik
a
ban levő világot, embereket bifilm. Mint meggyőződésbeli
és
zonyos helyzetekben ...
reménybeli forradalmár, azt hi- Legtöbb filmjében támadja, szem, hogy az erőszak azoknak
nagyon keményen, az uralmon a fegyvere, akik birtokolják és
'levő hatalmat; hogyan lehetsé- ellenőrzik a hatalmat egy rendges, hogy mégis elWrik?
szerben - a jobboldalon, nem
a balon, ahogy ezt a jobbolda- Vannak néha nehézségeim
- anyagiak főleg, vagy a for- liak megpróbálják elhitetni. Bot-

rányokat leleplezni? Nem érdekel. Tanulni, megismerni,
megismertetni akarok. Ez nem politikai harc? Ha filmjeim valóban
a hatalmi viszonyokat mutatják
be, elkötelezett
alkotások. Nagyon részletesen
elemzek egyegy problémát,
távoltartom
magam, amennyire
lehet, kisebb
valóságrészleteken
dolgozom,
hogy jobban megértsem a politikai struktúrát
és kapcsolatokat. A történet és a történelem
ideológiai kapcsolataira
figyelek,
nem az időbeliekre, ez talán nehezebben
érthető, olvasható _
de elkerülhetetlen.
Pesszímístább leszek, talán ... rnondjuk
inkább úgy: nem alkalmazko-

dom többé a naiv és sorsszerű
"progresszivizmushoz".
Ez teszi
lehetővé, hogy rugalmas maradjak, hogy a törvényeket
keressem és megtudjam,
hol vannak
az igazi gazemberek,
nemcsak
azok, akiket
félredobnak,
ha
már nem kellenek, mint Lucky
Lucianót. Harcolni a Maffia ellen? A Maffia megváltozott. politikusabb lett, semmit sem tehetünk ellene, ha nem romboljuk szét az összes hatalmi kapcsolatot, magát a hatalmat. Lényegeben
csupán egyes embereket mutatok be, akik harcolnak. Nem haladó Robin Hoodokat,
hanem
elnyomottakat,
akik elnyomókká
válnak, akik

azt hiszik, kezükbe került a hatalom, pedig ...
- Korunk hatalomra vadászó
"hőseit" mutatom
be. Beszélni
kell az elárult
forradalmakról
is
Valami felé megyünk, aminek meg kell ismernünk
a mechanizmusát
ezt próbálom
követni filmről filmre. A Maffia átalakul.
Emberei üzleternberek, politikusok lesznek - hasonlóak az igazi üzletemberekhez, politikusokhoz.
Mintha
a
hatalomnak,
az "első hatalomnak" nem lenne többé szüksége
arra, hogy megszabaduljon
tőlük. Watergate? ..
(Le Nouvel Observateur,
1973.
468., 469.)

A szex filmtörténeti szerepváltásai
Glauber Rocha, a jelenleg Mexikóban élő neves brazil rendező érdekes
cikket írt a La
Quinta Ruenda c. chilei folyóíratba a szex-nek a világ filmművészetében
történetileg
kialakult, egyre fontosabb helyet.
betöltő (a társadalom
erkölcsét
megvilágító,
ellentmondásos)
szerepéről.
Nem fontos,
ki vitt filmre
elsőnek meztelen nőt _ kezdi
fejtegetését
Rocha. _ Az erotizmus _. a túlnyomó többség
számára _ különösen
a megközelithetetlen
izzás t
jelenti:
eltakart
lábakat és kebleket.
A szuggesztió nem a valóságból származik, hanem az illúziók világából; olykor egy madár, egy falevél, egy vízesés,
egy naplemente,
sőt egy vihar
is szimbolizálni
tudta a szerelmi aktus líráját vagy tragédiaját bizonyos döntő pillanatokban.
A kezdeményező
az amerikai
film volt ebben, s amikor Martine Carol keblei megjelentek
a vásznon, ez csak stiláris vonatkozásban hozott forradalmat.
A pikáns - a tizennyolc éven

aluliaknak
tilalmas _ francia
film viszont a maga offenziváját a mítoszrombolás
eszközével
indította,
azzal a céllal, hogy
kereskedelmi
téren
kiszorítsa
Hollywood
bódító erotizmusát.
A női testek lemeztelenítése egy
hagyományos
iskola végét jelent ette ; az idő azonban megmutatta
(még Franciaországban
is), hogyaneglizsében
megj elenő szexbabák stílusa feltárnadóban volt, még ha kaucsuk
szájjal és fémszálak mögé rejtett. keblekkel is.
A sikeres produkció titka: a
szex és az erőszak összekapcsolása. Ez tette lehetővé az újabb
változatokat
az észak-amerikai
film példája nyomán -.
mely
már elvesztette hegemóniáját
-,
s hogy a producerek
elképzeléseinek megfelelően
ki lehessen használni
a cenzúra által
nyitva hagyott lehetőségeket.
A
legvonzóbb incesztusokon
kívül
a homoszexualitást
és a leszbianizmust
kapcsolták
össze a
filmvásznon
a legkülönlegesebb
gyilkolásí
módokkal. A gyilkosság aktusa és a szexuális aktus
lázas
ritmusban
váltják
egy-

mást az általános
dekében.
Emtizmus

és

katarzis

ér-

morál

Nem néztem bele történelemkönyvekbe, csak az emlékezetemre támaszkodom:
ez a hasznosabb mindannyiónk
számára,
akik napról napra együttélünk
gyermekés ifjúkorunk
mítoszaival. Az első csók valószínűleg egy vasárnap
délutáni filmen ötlött szemünkbe. fehérenfeketén, talán egy kettős műsor alkalmából.
Egy ilyen vasárnapon
vagy féltucat
csóket
lehet látni, egy többrészes film
egyetlen része esetében. A bűnügyí filmben
vagy a westernben átlag két csókot láthatunk:
egyet,
amikor
ráébred nek
a
szerelemre, egyet pedig a happy
end felé. De ha "szerelmes"
filmről van szó, akkor szubjektíve utált csókoknak
is tanúi
lehetünk,
olyanoknak,
amelyeket nem szeretett férj ad a feleségének. Amíg kicsik vagyunk,
nem vesszük észre sem a lábakat, sem a fehér vállakat, simogató kezeket. A vízesés képe
viszont szabad teret nyit kép111

zeletünk előtt, ez az a pillanat,
amikor gyanakodva
nézünk kis
barátnőnkre.
mert ez a jelkép
késztet az első lépésre a szex
(és a romanticizmus)
felfedezése felé. Csak 14 éves korunk
után ismerjük fel a szex összefüggéseit
a bűnnel. Az erről
szóló gengszterfilmekben
a hősnőnek mindig hosszú szempillái
voltak, legalábbis
a háborúig.
Hosszú, nedves, agresszív; mínden szenvedély gyújtópont ja, a
lélek mélyéig hatoló tűz, a gonoszok királyának, George Raftnak jéghideg szívét is megolvasztani képes vulkán. A szempilla után jött a haj, a váll, a
csillogó és vérvörös ajak, amelynek láttán Bogart nagy slukkot
szívott a cigarettajából
- lévén
neki is nedves az ajka -,
és
hozzákezdett elmesélni hősi keserveit, az erőszakkal teljes civilizáció próbatételeit.
Gilda, a
vamp vagy szexbomba
nézése,
hajviselete,
a bűnös Jean Harlow, a tragikus Joan Crawford,
a perverz és formás Bette Davis, a vamp
Gloria Swanson,
Pola Negri, a tragika, az éteri
Greta Garbo: egykori ak és jelenbeliek,
kik
közül
egyesek
megöregedtek,
mások
meghaltak - íme néhány istennő, akik
a némafilm tól a negyvenes évek
ragyogó hangosfilmjeiig
kialakították az észak-amerikai
film
középosztálybeli
nőj ének szexuális mítoszát. Ott tényésztek
a Warner Brothers, a Metro, a
Columbia, az RKO, a FOX stb.
forgatókönyveiben.
nyrnphomaneknak markírozva, ledérré csúfítva, vagy meg nem értettként,
romantikusként,
példás
anyaként és lemondó
feleségként,
tétova
jegyesként
bemutatva,
akik cigarettával
a szájukban
mindannyían
fölényesen
lerohanták
azt a férfit, aki bennünk, szegény nézőkben elfojthatatlan csodálatot ébresztett a
ringben és az ágyban egyaránt
felülmúlhatatlan
észak-amerikai szuperember
iránt.
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Ez a politikai hátterű erotizakad egy barátjával,
a tartamus egy teljesen moráli s témalék hőssel, aki ha nem hal
körhöz
kapcsolódik:
a mulatómeg, az asszonnyal marad.
helyeknek, Chicago piszkos kaÉs milyen esztétikai háttérrel
baréinak
vagy New York leg- jelenik meg az észak-amerikai
előkelőbb hivatalainak
ezek a matriarchátus
e morálja?
A
hősnőí, akiknek
az a dolga, producerek
liberalizmusa
anhogy csábitsanak
és uralkodjanak az amerikai nőnek a belső
nak - hacsak nem egy geng- szükségletét
elégíti ki, aki nem
szter a szeretőj ük -, majdnem
azt csinálja, amit gondol, vagy
míndíg úgy végzik, hogy bocsáamit szeretne csinálni, és ami
natot nyernek és egy kellemes
éppen ezért a méltóságteljesen
otthonra
találnak.
A rejtélyes
vétkező
Joan
Crawíord
tettei
hősnők valaha Joan Crawrévén valósul meg. A film jelford vagy Bette Davis - a kí- képisége
mintegy
fellebbezést
vánt mértéken
túl nem mutojelent az erkölcsi
türelmetlengatták keblüket vagy a lábukat.
séggel szemben: ily módon az
Bűnös hatalmuk inkább morális
észak-amerikai
filmben a szejellegű, így aztán Robert Mit- xualitás csupán kirakati
dekochumnak,
Walter
Pidgeonnak,
ráció, nem koncentrál
egzakt
Ray Millandnak,
George Raftrészletekre.
Szempilla,
haj,
nak, George Brentnek, Herbert
szem, száj. Atszellemítő fények.
Marshallnak.
Frederic
MarchNémi szabadosság
csak az irnak. Clark Gable-nak
és monrealitás
régiójában
van engesieur X-nek nem lesz körmyű
délyezve,
az illúziók, az elrakibontakozni
abból
a szöve- gadtatottság
szférájában.
A givényből. amely már afelé so- gantikusra
növesztett
ajkak dorja
őket, hogy biztonságuk
amelyek ölnek a filmvásznonérdekében
megöljék
szeretőj ük tiszták. Dél-Amerikában
azonférjét. Vagy hogy szembeszállban a mozi felügyelője szemérjanak a gen g főnökével,
meg mctlenségnek
minősítette a csók
a nézőtéren.
és naakarván
szerezni annak asszo- utánzását
nyát. Vagy hogy lopjanak a sze- gyon ritka volt az olyan vasárnapi, tizennyolc
éven felüliekretett nő luxusigényeinek
kielégítésére. Vagy hogy a demo- nek szóló mozielőadás, amelyik
krácia védelmére háborúba vo- incidens nélkül folyt le. A tánekünk, civilinuljanak,
így mentvén
meg a voli trópusokon
zált nézöknek
nem volt jogunk
családi
tűzhelyet. Vagy éppen
hogy kibogozzanak
egy meg- nyilvános helyen utánozni a bemu ta tott eredeti
modellt:
így
fejthetetlennek
látszó bűnügyet
az asszony ártatlanságának
be- aztán mint felnőttek sem utábizonyítására.
Aminek
folytán
nozhatjuk sem a csókot, sem a
megbosszulva
az egykori
demokráciát.
igazságtalanságot,
sleleplezve
a bűnöst - a hősnő kimenekül a Neo1·ealizmus, neoerotizmus
bűn, a végzetes kapcsolat
tor- De felnőttünk.
Véget
ért
a
Idból, amely tiltott gyümölcsöt
második
világháború;
Olaszortermett,
s a gonosz tehetetlen
szág
és Franciaország
romjai
foglyává tett. Am a végzet ösvéközött egy piszkos és rongyos
nyein, a pokol tornácában
járruhájú
fiatal nőt láttunk
felva, a szerelem és a bűn szoríbukkanni,
hónalj án a jól láttásában
vergődve mégis győz- ható bolyhokkal,
szája káromtesként végzi, dacolva a halálkodással
tele, egy darab kelal. Sőt még az is jóra fordul,
nyérért széttárja lábait. Silvana
ha a hős meghal, mert a hősnő Mangario
vagy Cécile Aubry,
ritkán
marad
egyedül, össze- kegyetlen és csak az életbema-

radásra gondoló embereknek kiszolgáltatva,
gyakran
meztelenül egy pocsolyában
vagy egy
kloákában
haltak meg. A férfiak pedig, a mell ükön ugyancsak bozontosan, verítéktől
és
vértől borítva, siratták a szeretett nő pusztulását.
A veriték
és a szőrzet, az ennivaló meg
az izmok látványa
sértette
az
észak-amerikai
film szűziességét. A neorealizmus
- inkább,
mint a francia "boudoir-film"
- forradalmasította
a filmrnűvészetet
és a szexualitást.
Ez
alkotta meg a szicíliai
falvak
tragikus,
szenvedő
asszonyát,
Róma szegénynegyedeinek
nőalakját, aki nem saját otthonának megmentése
érdekében taszítja bűnbe
kedvesét,
hanem
hogy beteg apjának nyújthasson
segítséget,
vagy
hogy
fizetni
tudja kishuga taníttatási
költségeit. Megjelent a proletá1' nő a
filmen, sőt a prostituáltak
is
táskájukat
lóbálva
botránkoztatták azt a közönséget,
amely
a szappanhab
és a kandelláberek éteri légköréhez
szekott a
moziban.
Azt mondják,
hogy a neorealizmus
neoerotizmussá
alakult át, s ebben van valami igazság. A kloákák környékén
feltűntek
a mai tisztes hölgyek;
Sofia Loren, a film par excellence madame-ja
azonos azzal
a Madame
Pontival,
aki két
millió dollárt
kap filmenként.
Olaszország
vidékies
moralízmusa végül is az utcalányokat
tisztes hölgyekké
formálta.
A
drámai helyzetek
továbbfejlődtek: Sofia most már prostituáltból grófnővé lett Charles Chaplin keze alatt. Grófnők,
akik
eddig pénzért csalták meg férjüket, ezután szerelemből teszik
ezt. Minden megtörténhet
mindenkivel, feltéve, hogy ez nem
zavarja
a Wall Street
tevékenységét.
Az olasz mintájú szex - szövetségben a vagány okat és pederasztakat láttató francia film-

mel - kezdte megnyerni a kő- ről az ügyes és érzékeny fotozönséget. Japánból pedig különgrafusról,
aki
elegyítette
az
leges
sado-mazochista
filmek
olasz szex-forradalmat
a hollyérkeznek
hozzánk.
Pirulhatott
woodi
charme-rnal,
újraéleszZanuck éppúgy, mint Hal Waltette a francia film pornográf
hagyományait,
azzal a mértéklis, Samuel Goldwyn és a többi
ahogyan a szabados"oroszlán". Aztán a televízió ál- tartással,
tal elviselhetetlenné
tett hagyoság a legjobb francia nemzeti
mány romjai
közül
egyszerre
irodalomban
megjelenik
és
csak előbukkant
egy csupa-hús
aztán valami kis alig látható
szőkeség,
aki
szemérmetlen,
puderrel
és festékkel vászonra
vitte Brigitte Bárdot-t. A filmtragikus és romantikus,
erőszaművészeti szexnek ez az új műkos és boldogtalan:
"a" Monvésze, a modern világ első inroe, akinek
a francia
névelő
tellektuel gigolója számára a jó
némi európai színezetet kölcsöízlés mindenek felett való, Legnöz. A ruhakivágás
egyre méalábbis a divatos jóízlés, vagy
lyebb lett elől és hátul, aztán
pontosabban
az olyan
divat,
az ajkakkal, a hajjal és a szempilláldcal is történ t valami, csak amelyet ő maga fedez fel mint
hogy egyetlen
női test vonja
a
jó
ízlés
meghatározóját.
magára a nosztalgikusole nosz- Paulo
Emilio
Sales
Gomes
talgiáját és a legfiatalabbak
iz- mondta, hogy Vadim feltalálta
galmát. Íme az ideális nő, aki az ágy esztétikáját,
Ennél pon- bármennyire
is hasonló tártosabb
kifejezést
aligha lehet
erre találni. A Vadim által fosadalmi
problémái
vannak,
mint a francia vagy az olasz tografált ágy: egy fehér ágy egy
szobában, amelynek
nőknek - képes uralkodni
a mélyvörös
férfiemberen,
és aki legyen bár nyitott ablakán szabadon jár a
jövő nyári szél. És
jelentéktelen
személy vagy her- tengerről
Brtgítte
meztelen.
Meztelen
cegnő, megis
nagy
színésznő
minden
mesterkedés
nélkül,
lesz, még ha ennek érdekében
egy nagy rendezőt kell is meg- meztelen, ahogy az isten az asznyernie. Sőt, mi több, akár egy szonyt megteremtette.
Ennek a
francia férfit is meghódíthat, el- filmnek a keverésí arányai szína mítosznak
a
szakítva őt a rivális francia nő- te rekonstruálják
keletkezési folyamatát.
től. A női sikerek
démonok
uralta
vizein
hajózik,
züllött
A filmpiacon Vadim annyira
vágányok és királyok között, a kiszorította az olasz és az északtörtetés megszállottjaként,
hogy amerikai
produkcíókat,
hogy
aztán
magányos
barlangjában
Hollywood
"oroszlánjai"
már
méregpohárral
végezze.
meg
akarták
szerezni
maguknak
Bardot-t,
akkor, amiSzerelem kor őt már
miután
ela francia
nő módvált Vadimtól
csaknem telján
jesen helyettesítette
Stroyberg,
Mivel a nézőt már semmivel
ebből aztán világos lett az
sem lehet
meghökkenteni.
és "oroszlánok"
számára,
hogy
mivel végső soron egy bordélyVadim volt az, aki filmjeiben a
házban vagy egy ágyban min- szexet létrehozta.
Vadim aztán
den megeshet, ami csak lehettúljutott
Deneuve-ön,
és elvéséges, most már arra van szükgezte a végső simításokat
Jane
ség, hogy 'a lehetetlent
próbálFondá-n, végső csapást mérve a
juk elérni, azt, amit csak látni
mesterkéltség
régi német hagyoés akarni lehet a test világámányának
még
használatban
ban, -de elérni sohasem. Roger
levő eszközeire. Ennek ellenére
Vadim kísérletéről
van szó, er- ez utóbbiak dicsőségére tovább113

ra is hódítóak, rnost már örökre, Mariene Dietrich hasonlíthatatlan lábai. Vadim a nőstényembert teremtette
meg, azok a
fiatal amerikai írók pedig, akik
azzal a küldetéstudattal
jöttek
a filmhez,
hogy
a francia
charme és az olasz realizmus
magaslataira
emelkedjenek,
a
legzseniálisabb leleményre bukkantak:
bevitték az ágyba
a
pszichoanalízist,
ezzel teremtve
új esztétikát. Egy fehér ágy egy
mélypiros szobában nyitott ablalokkal a nyári szellőt küldő
tenger felé, meg egy szorongó
hősnő, akit vérfertőző hajlama
gátol abban, hogy komoly kapcsolatra
jusson szerelmesével,
ezt viszont fél-tudatos Ödipuszkomplexuma tartja hatalmában.
És - O tempora, omores!
a szeretett férfiú jelenleg meztelen, mert végső soron Alain
Delon esetében azt a kis nőies
stílust jól ellensúlyozza
Romy
Schneider kissé férfias stílusa.
Az atomháború
előtti órákban,
amikor mi élünk, minden
jó,
egyszerűen azért, mert egyszer
élünk. A filmnek, uraim, mivel
közönségét
keresi, saját korát
kell tükröznie.
Kegyetlen kor ez, de még megengedi a romantikát:
nem minden piszkos, a szerelem létező
dolog, az igazi szerelem
is,
amely ledönti az akadályokat,
nemcsak amorális
szeméremét,
hanem a fizikaiakat is. Jeanne
Moreau bolyong az erdőben a
holdfényben.
kezében egy pohár wisky, egy ingféle minden
öltözéke, s közben
Brahmsot
dúdol. A szerelmeskedés
után
egy fürdőkádban
fürdik kedvesével, együtt sodródva a végkifejlet felé, mert többet ér még
bizonyos
kockázatokkal
együtt is - a szerelmi élet teljes szabadságban, mint a pompa
gyengédség nélkül. A romantika
megfér a pszichoanalízissel,
és
a frigiditás éppolyan kendőzetlen ül mutatkozhat
meg, mint a
női keblek a ruhakivágásban.
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Igy hát a komoly szerzők is felsorakozh a tnak.
A szex filozófusai

és orvosai

A távoli Svédországban,
ahol
a mi tropikus képzeletünk
nudista telepeket sejt, a protestáns
válság-művész,
Ingmar
Bergman a szerelemnek
és a
meztelen csinos nők élnivágyásának
bűnével
hintette
be a
rövid nyári olvadás tájait. Ezek
a fiatal, egészséges szőkeségek,
akiknek a bőrét szinte felkarcolják a könnyek, a sós tengervíz, a veríték- vagy a vércseppek, diszkréten
azt proklamálják, hogy a szenvedésnek a szexuálitás által lehet elejét venni,
majd végezetül elvéreznek a lét
tagadásában.
A Los Angeles-i
"oroszlánok"
persze
mit
sem
értenek
ebből, s így bömbölnek: "a szexben
van
valami
művészi látványosság, ám Bergman úr túlságosan nagy művésze a szexnek ahhoz, hogy ami
stúdióinkban
a mi dollárjainkkal manipulál j on".
Bergman tehát feltűnik, majd
eltűnik, éppen
akkor, amikor
egy ötvenéves olasz - akiről a.
rossz nyelvek azt mondogatják,
hogy impotens - a szexet közölhetetlenként
tárgyalja, s közben feltűnés nélkül egy rendkívüli teremtést indít el útjára
a napfogyatkozástól
szenvedő
világban: Monica Vitti szembenáll Jeanne Moreau romantikus
fatalizmusával,
Bardot
testies
fiatalságával
és a Monroe helyébe lépni akaró Mansfielddel és Natalie Wood-dal. Vitti
nem jelent éppen tömeg sikert,
viszont ő az, aki a modern nő
ideálja lehet. Nála sem a szex,
sem a pénz nem számít: ő azt
akarja,
hogy
legyen
érzéke
mindehhez.
Az ilyen zsánerű nők mellett
a férfi nem lehet intellektuel,
mert az intellektuel
gondolkodik, ha pedig a mai világban
gondolkodik
valaki, akkor
az

szenved, mert ebben az erőszakos világban
az
intellektuel
mindenekelőtt
tehetetlen.
Néha
még
szexuális
téren
is. Az
egyetlen kiút az erőszak világában - s a titkos ügynökök
azok, akik pusztítanak - J ames
Bond, aki elérte, hogy a szexuális mítosz ma már himnemű. És mi lehet még férfiasabb,
mint egy nő, aki önmagában
hordja
a
rosszat:
Modesty
BIaise, Monica Vitti, 00 Szexy,
mindez
Joseph
Losey-nak,
a
szexuális zavarok szakértőjének
és a határozatlan
egyéniségek
manipulátorának
irányítása
alatt. Modesty Blaise a modern
filmművészetben
a szex és az
erőszak legfontosabb
szintézise.
E szintézisben
az asszony elegendőnek érzi magát önmagában, ami a férfiak
szemében
anomáliának,
a nők szemében
győzelemnek
tűnik.
Amikor
napjainkban
az érzelmi
viszonylatokban
újrateremtődnek
világ
a csalódások, a fejlett
spectaculumainak
szervezőí nem
haboznak különválasztaní
a dolgokat ; nőket a nőknek, tehát
Modesty Blaise-t, és férfiakat a
férfiaknak,
tehát lássuk meztelen ül Belmondót és Mastroiannit, hiszen a homoszexuális közönség egyre szaporodik. O idők,
ó erkölcsök! - mondanák nagyszüleink,
Milyen
messze van
már a szempillák, az ajkak, a
szemek, az ellenfény, az alkonyat és a hegedűk kora! Doktor Freud
elegyedett
Doktor
Marx-szal, és a napi ízlés szerint alkalmazzák
őket Doktor
Sartre interpretációjának
megfelelően,
hogy
aztán
mindez
együtt Claudia Cardinale grécoromán idomaival kerüljön öszszefüggésbe:
a
mindenekelőtt
gondolkodó Luchino Visconti a
kor jelképét alkotta meg, amikor Claudiából fiút, Jean Sorelből lányt formált, akik egymás
testvérei
és mindketten
igen
szenvedélyesek.
O 'cinizmus, ó blaszfémia, ki-

áltanak
a papok.
Plébánosok
fiatal lányokkal hálnak, apácák
katonákba szeretnek bele, a monostorok
tekintélye
romokban.
Luis Bunuel, ez a bűnös atheista nem
átall
Viridiana,
a
gyötrődő novicia keze által egy
tehéntőgyet
dicsfénybe állítani.
Lám, Doktor Freud a katekizmus összezagyválásához
nyújt
segítséget;
de ki tagadhatná,
hogy Krisztus a kereszten valójában egy phallikus szimbólum?
Jean-Luc Godard viszont azt
mondja: A nő az nő (Un femme

est un femme). A nő a saját
hogy szétzúzta a szerelmí kapéletét éli. A nő képes arra, hogy csolatok
erkölcstanát. A szex
eladja a testét, de a lelkét so- végső soron kellemes
sport is
hasem. A férjes asszony olyan lehet, nem pedig az idegbaj 0nő, akinek van egy férje, egy sok háborúja. Ha elutasít juk a
szeretője, szereti a jó irodalDoktor
Freud
által
felismert
mat, nem tud meglenni a férje
fogyatékosságokat,
akkor
az
nélkül éjszaka és a szeretője
egyetlen kiút: szabadnak, mennélkül
délután: az egyik adja
tesnek lenni az eredendő bún
neki a biztonságot, a másik a stigmájától.
Persze az elutasíkaland bizonytalanságát
(izgal- tásnak többféle módja lehet mát), s mindketten
más-más
Ave, Szent Genet! -,
az is,
szexuális örömet. Godard nagy gyakoroljuk
e fogyatékosságoérdeme mint ahogy Trufkat.
faut-é is a Jules és Jim-ben -,
(Écmn,
1973. júl.-aug.)

Vita a-politikai filmről
A "Vita e pensiero" círnű haladó katolikus
olasz folyóirat
vitát rendezett az olasz film legidőszerűbb
kérdéseiről,
a politikai film problematikájáról.
A vitában részt vettek: Mino
Argentieri filmkritikus, az Olasz
Kommunista
Párt elméleti lapja, a "Rinascita" filmkritikai rovatának munkatársa
és a "Cinema 60" főszerkesztője;
Callisto
Cosulich filmkritikus,
a "Paese
sera" círnű baloldali
napilap.
munkatársa ; Gianfranco Bettetini rendező, a Sacro Cuore katolikus egyetem történetelem
és
filmkritika
professzora;
Bruno
De Marchi filmkritikus
és Virgilio Melchiorre
filozófiatörténet professzor, mindketten
katolikus gondolkodók, a "Vita e
pensiero" című folyóirat
szerkesztőí ; Lino Micciché szocíalista
filmkritikus,
a Trieszti
Egyetem filmtörténet
és filmkritika tanára.
A beszélgetés elején a részt vevők összefoglalták
a politíkaí
filmmel kapcsolatos vita eddigi
néhány alapvető
tapasztalatát.
A krrtikusok
és szakemberek
évek óta vitatkoznak már arról,
melyek azok a jellegzetességek,

tegóriába lehet sorolni egy-egy
alkotást. A probléma leülönösen
azután
éleződött ki, hogy az
1968-as ifjúsági mozgalrnak jelentős változásokat hoztak egyegy ország nemzeti szokásaiban,
elsősorban a kulturális élet területén, s ez nyomokat hagyott
a filmen is. Costa Gavras Z és
Petri Nyomozás című filmjének
nagy sikere igen jól mutatja,
hogy a film olyan műfaj, amely
kétségtelenül
alkalmas
a közvélemény, a hangulat
változásainak tükrözésére.
Az első sikerek után a prodúcerek
meggyőződtek arról, hogy a polítíkai filmmel is lehet sok pénzt
keresni, s így rövid időn belül
megteremtették
az igazi politikai filmipart. A jegyirodák statisztikái szerint nem volt hiábavaló ez az áldozat: ha átfut juk,
hogy melyek
voltak a legnagyobb sikerrel
játszott
filmek
az ország tíz legjelentősebb
városában az elmúlt négy évben,
akkor
kiderül, hogy 1969-70ben Visconti "Az istenek alkonye" (Elátkozottak)
című filmje
a második,
Petri
Nyomozás
című alkotása pedig a hatodik
helyen állt a népszerűségi versenyben. 1970-71-ben
Damiani

kritériumok,
úgynevezett

című 'filmje

amelyek alapján az
"politikai film" ka-

Egy

rendőrfelügyelő

a tizedik,

vallomása

majd

a

következő
évben
Wertmüller
műve, a Mimi, a fémkohász
a
hetedik helyet
foglalta el; az
elmúlt
évben pedig az egyik
leghazugabb
politikai
film, A
keresztpapa
vezette a listát.
E statisztikai adatok után tetfel a kérdést
Bruno
De
Marchi:
vaon mí lehet a látványos sikerek titka? Talán
az,
hogy ezek a filmek rendkívüli
érdeklődést
keltenek
a közönségben azáltal, hogy úgy tesznek, mintha a hatalom
rejtélyeinek megfejtésére törekednének; esetleg a csalétek, amit egy
olyan társadalomnak
nyújtanak.
mely minél kevesebbet
foglalkozik politikával,
annál többet
szeretne beszélni róla; az a látszat, hogy valamilyen
módon
éppen ezek a filmek lennének
képesek kielégíteni egy rosszul
informált ország igényeit?
A végtelenségig
lehetne
sorolni az ezekhez hasonló kérdéseket, kételyeket.
melyek az
úgynevezett "politikai film" értelmezésével,
sikerének
pontosabb megértésével kapcsolatban
bukkannak elő, mindez azonban
inkább a pszichológusok és szocíológusok feladatai
közé tartozik. A filmkri tíkusoknak
az
lenne a dolga, hogy meghatározzák végre, vajon melyek lete
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melyek
nagyon fiatal
közönség (mely harci dokumentumfilm,
gyakran
igen lapos stílusban
igen fogékony korunk politikai
adják vissza, ismétlik meg azt a
vitáinak hangulata, a forrongávalóságot, amit már ismertünk.
sok iránt) feltűnő magatartást
tanúsít
a vetített
filmekkel
Bettetini: Egyetértek azzal, amit
szemben: vannak olyan alkotáMicciché mondott. A politikai
sok, amelyeket eredendően po- filmről folytatott
vita
mindig
litikai
flmnek
tekint; ilyenek
eszembe juttatja, ami egykor a
például a latin-amerikai
flmek;
színház
területén
történt.
Az
másokat
pedig
konformista
első
teoretikusok
már
a
kezdet
Hogyan vélekedik
minderről
vagy legjobb esetben apolitikus
kezdetén mint politikai tényea vita többi résztvevője?
álláspontot képviselő alkotásokzőről beszéltek a színházról, s
nak tart. Előfordult, hogy egy érveik
nagyon
hasonlítottak
gerilla-filmet
e közönség
élénMicciché:
Már évek óta vitatazokhoz, melyekkel a mai vikozunk a "politikai film" prob- ken ünnepel, anélkül, hogy bárták során találkozunk.
Az aklémájáról anélkül, hogy jelen- milyen vitába bocsátkozna pél- kori
felosztás
úgy
hangzott,
annak
eszköztáráról.
tős eredményt értünk volna el. dául
hogy kétféle politikai
színház
ugyanakkor olyan alkotást, mint
E vita folyamán, mely az 1968(és ezek 'szerínt kétféle politiZanussi A kristályok szerkezete
69-es évad tól kezdődött, amikor
kai film is) létezik: egyrészt az,
különös evidenciával került te- című filmjét a fesztivál képviamelyet az ortodox marxizmus
selte célkitűzéstől teljesen ide- vonalába
rítékre a poli tikai film kérdésorolunk, s melynek
gennek tekint.
dése, többen arra a következfeladata, hogy politikai tartalfel az igény,
Joggal
merül
tetésre jutottak, hogy a "polimat hordozzon, másrészt pedig
módon
ki kelhogy
valamilyen
tikai film" megnevezés ugyanaz, melyre mint politikai eszolyan, mint az összes többi ha- len e már kecmeregni ebből az közre gondolunk.
ellentmondásos
helyzet ből, pélsonló .formula, s így nyugodtan
Az elmúlt évek filmtörténete
dául
úgy,
hogy
csak
gerillafilmeoda lehet
tenni
a "western
mindkét
esetre bőven szolgáltat
nem pedig
film", az "erotikus film", a "de- ket kell vetíteni,
példát:
van
egyrészt a politikai
olyanokat, mint Zanussi előbb
tektív film" és egyéb kategóriák
film mint "műfaj", amit az ipar
említett
műve.
Nekem
azonban
mellé. Ez a konklúzió
helyttermelt ki. Ebbe a kategóriába
az a személyes
véleményem,
álló lehet az ipari méretekben
minden
olyan
film,
ak- tartozik
készített
politikai filmekre, de hogy ha van ellentmondás,
mely a kommersz filmek strukkor
az
nem
magában
a
feszsemmiképpen
sem vonatkoztatutánozza, ismétli, már
tiválban rejlik, hanem abban a túráját
ható egy másik típus ú politikai
felfedezett
helyzeteket,
szereprealitásban, amit e fesztiválnak
filmre, mely az utóbbi időkben
löket használ fel újból, és mintükröznie
kellene;
ugyanakkor
elég szembeszökő módon jelenttársadalez az ellentmondás nem azt je- dig jól meghatározott
kezett: az úgynevezett "beavatmi
kategóriákhoz
fordul.
Ezek
lenti, hogy egyidejűleg létezne
kozó" vagy "harcos"
filmekre
az
alkotások
a
közönséget
a
gondolok, mely talán a legje- a "politikai" és az "apolitikus"
legjobb esetben olyan dologról
filmek
kategóriája.
Egész
egylentősebb részét teszi ki a poamelyre
régebben
szerűen
arról
van szó, hogy informálják,
litikai filmelmele Összefoglalva
nem fordított elég figyelmet. Ez
alapvetőert
különböző
helyzetehát: a politikai film megjelölés nemcsak a kritika
szá- tekben, más és más módjai van- természetesen jelentős mozzanat
is lehet a kulturálís
alulfejlettmára
vált
használhatatlanná
nak annak, hogy a film segítség azon állapotában, amelyben
tisztázatlan jelentése miatt, ha- ségével be lehessen avatkozni a
mi is vagyunk, de az úgynenem mint eszköz sem alkalmas
politikába.
vezett "politikai film" problearra, hogy egy-egy film műfaMindehhez
hozzá kell még
matikája ennél sokkal összetetját kellően meghatározza. Mind- tennem: meg vagyok győződve
tebb doog.
ezek ellenére tény, hogy e ki- arról, hogy például egy olyan
Létezik egy másik típusú pofejezés, bármilyen
konfúz
is, film, mint Zanussi-é - melyet
termékeny talajra lelt a fiataannak idején a jó kritika el- litikai film is, amely az előbb
említettnek
pont az ellentéte:
Iok alkotta közönség
körében;
lenére lenézett a pesarói közönezt bizonyítják minden évben a ség sokkal gazdagabb,
ár- azokra a filmekre gondolok, mepesarói fesztiválok, melyeket anyaltabb,
dialektikusabb és még lyekből olyan kétértelrnűségek
politikai flrn privilegizált fóru- "politikusabb"
módon is vilá- születnek, amilyenekre Micciché
mának tekintenek. Pesaróban a gíthat meg valamit, mint sok is utalt. Ebbe a kategóriába

hetnének
azok a kritériumok,
amelyek alapján egy-egy filmet
a politikai film kategóriájába
lehetne sorolni. De Marchi szerint e kérdés megoldása egyre
égetőbbé válik, mert különben
rövid időn belül olyan kaotikus
lesz a helyzet, hogy senki sem
fogja kiismerni magát.
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tartozik
azoknak
a "mozija",
akik a filmet mint olyan eszközt értelmezik,
amelyet
egy
bizonyos fajta társadalmi,
gazdasági, linguisztikai
struktúra
termelt
ki és használ
fel .. ,
Akik ezt a területet
pártolják,
azok a filmeknek a Iínguisztikai
formáira
akarnak
politikailag
hatni, hiszen mindenekelőtt
a
kifejezés síkján igyekszenek hatást elérni.
Ami engem illet, igen
szkeptikus vagyok a tekintetben,
hogy a film hatni tudna az ország életére,
hogy túl tudna
jutni
az egyszerű
szemlélődő
szerepén,
Azzal, hogy ezt a véleményemet
kifejeztem,
már
más alkalmakkal 'is élénk reakciókat, sőt megbotránkozást
is
sikerült kiváltanom,
de azt hiszem, nem az én hibám, ha
egyetlen
példa
sincs arra mondom csak egy példa kellene
-, hogy valamely film meghatározó szerepet
játszott
volna
egy társadalmi változásban, Arról én is meg vagyok győződve,
hogy vannak filmművészeti
alkotások, melyek alkalmasak
lehetnek
valamilyen
utilitárius
funkció betöltésére.
Cosulicn:

Ki szerétnék
térní
arra a rendszerezésre,
mellyel
nemegyszer visszaélnek. s amely
elsősorban
a filmipar
hibájából született
meg: ez a besorolási forma általában azokra
a filmekre vonatkozik, amelyek
politikai
témájúak,
politikai
környezetben játszódnak, ugyanakkor gyakran szinte előszeretettel nem polí tikusak. A munA1'gentie1'i:

kásosztály

a pamdicsomba

megy

című filmben például a politikai téma éppencsak hogy érintett kérdés, mivel a film leglényegesebb és legszembetűnőbb
jegye szociológiai jellegű. Petri
alkotását
azok közé a filmek
közé sorolnám, melyek bizonyos
A

folyóimtszemle

Gergely

recenzióit

és Vásárhelyi

szocíológiai
sémakat
terjesztenek népszerűsítő
szinten, s ezt
sematikus
és
leegyszerűsített
formákban adják vissza, amínek
elsősorban népszerűsítő,
ösztönző hatása lehet
azáltal, hogy
olyan nézőtömegek válnak érzékennyé valami iránt -legalábbis reméljük -,
melyek azelőtt
kevéssé vagy éppen rosszul voltak íníormálva.
Micciché:
Mivel
a politikai
filmről
folyó
vita
már-már
makroszkópíkusnak
mondható
méreteket
öltött, úgy
érzem,
hogy tisztázni kellene egy dolgot: mint
filmkritikus
olyan
szervezetbe tartozom, mely nem
is tagadja, hogy a film poli tizálására
törekszik, ugyanakkor
szerintem
ennek a politizálásnak nem
a gerilla-harcokról.
szóló filmek mennyíségének
növelésében és nem is abban kell
állnia,
hogy
az úgynevezett
"pénzcsináló
sztárok"
kapják
meg
a
politikai
szerepeket
(ügyészek,
bírók,
felügyelők,
rendőrök.
proletárok
szakszervezeti képviselők stb.), A lényeg
az lenne, hogy tudatában
legyünk, milyen , jelentősége
van
a filmnek
mint politikai eszköznek, és hogy felismerjük:
a
film nyelve is "társadalmi
jelenség", illetve ennek eredménye (mint marxista
azt mondom: az osztályok közöttí kapcsolatok eredménye),
tehát lehetetlen, hogy a film régi eszköztára felhasználásával
közvetítsen új politikai mondanivalót.
Egyszóval nincs új tartalom új
forma nélkül.
Melchio1'1'e:
Visszatérve
vitánk
kiindulópontj ához, azt a következtetést
vonhatjuk
le, hogy
azokat a filmeket nevezhetjük
politikai filmeknek, melyek nem
a történelem
globális interpretációját adják, hanem egy-egy
jelenség elemzésével
foglalkez-

készítették:

Kovács

Má1'ia,

Göncz

nak, s ezt a jelenséget igyekszenek valamely konkrét, mindennapi harcban megtalálni
.. ,
Igen, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az
úgynevezett
"politikai
filmek"
végül csak epizódszerű
képet
adnak arról a témáról, amelyet
tárgyalnak.
Ritkán
tükröznek
mély történelmi
tudatot, ritkán
élnek a történelmi krítíka módszerével egy-egy probléma feldolgozásánál.
Teljes mértékben
meg vagyok
győződve
arról,
hogy az olasz film bajainak az
a kulturálís
elmaradottság
az
oka, mely még a haladó jellegű
vonásokat is megsemmisíti.
Jelen pillanatban
az olasz film az
egész nemzeti
kultúrán
belül
nem bír különös
jelentőséggel.
Vannak filmek, s így politikai
filmek
is, amelyeket
örömmel
fogadunk, de mindig arra gondolunk, hogy ezeknek csak ismeretterjesztő
szerepük
lehet
egy olyan elmaradott
és dezinformált
országban,
amilyen a
mienk.
Másképpen
megfogalmazva: néhány ritka kivételtől
eltekintve nem érzem úgy, hogy
elmondhatnám
a legjobb olasz
fílrnekről, beleértve a politikai
filmeket
is, hogy valami újat
tudnának felmutatni, képviselni,
s ezért nem látom azt, hogy az
olasz film, vagy általában
a
film új távlatokat
nyitna meg
a jövőben,
A
kerekasztal
beszélgetés
résztvevői egyetértettek
abban,
hogy az úgynevezett
"politikai
film" megjelenése
lényegében
nem változtatott
az olasz film
helyzeten, mert ahogy Melchiorre megfogalmazta:
"a film fogyatékosságai
a kultúra
hiányosságaiból erednek,mely
napjainkban nem tud átfogó képet
adni a valóságról."
Argentie1'i:

(Vita

e pensiero,

LV, évf, 3-

4, szám.)
Arpád,

Ferch

Magda,

SaHay

Júlia,
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