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Macskajáték:
Beszélgetés

a dráma és a gr:oteszk kihívása

Makk

Károllyal

- A Macskajáték első forgatási napja és
a végleges kópia elkészülése
között több
mint két év telt el. Mi az oka ennek a szokatlanul hosszúra nyúlt filmkészítésnek?
- V.alóban, 1972 húsvétján kezdtük. el
forgatni a Macskajáték-ot, s '74 húsvétj ára
lett meg a null-kópia. De sokszor úgy érzem, már hat-nyolc éve ezen dolgozom, hiszen már 1964 táján terveztem ezt a filmet, sőt helyszíneket is kerestünk, próbafelvételeket készítettünk hozzá. Akkor külőnféle okok miatt nem került sor a film
forgatására ; mással foglalkoztam - egyebek között elkészült a Szereleni -, de az
utolsó két esztendőmet teljes egészében ez
a munka töltötte ki.
- S mi okozta a munka ilyen elhúzódását?
- A film. elkészítése - számtalan ok
miatt - ötször olyan nehéznek bizonyult,
mint eredetileg gondoltam. Pontosabban,
ma már tudom, hogy az indulásnál a végső
forma nem is volt eléggé részletesen elképzelve - inkább csak a vágy vagy acél
fogalmazódott meg bennünk határozottan;
s menet közben derült ki, hogya megvalósítás útja hosszabb és kanyargósabb az elgondoltnál. Akár a Szetelem. esetében, itt is
a vállalkozás lehetetlensége vagy abszurditása izgatott. Az, hogy lényegében nincs
igazi "filmszüzsé" ; csak két ember van,

egy csomó levél és egy sor megfilmesítésre
alkalmatlan jelenet. Vonzott ez a feladat.
És persze, az is munkált bennünk Tóth Jánossal- mert ebben a filmben az operatőr
a szó legszorosabb értelmében vett társalkotó -, hogy az ember kicsit elunta már a
filmkészítés szokásos prakszisát (a saját
köznapi gyakorlatát, meg a mások általános
és közismert gyakorlatát), s megpróbál elszakadni ettől.
- Vajon most, a munka végén hogyan
érzi: megérte-e a ráfordított rengeteg munkát a vállalkozás?
- Pillanatnyilag fogalmam sincs, mílyen a film, kire, hogyan hat majd; egyelőre csak megkönnyebbülést érzek, hogy
túl vagyok r:ajta. Statisztikailag nézve körülbelül négy átlagos magyar film helyszínés snittszáma van benne, a ráfordított munkamennyiségről nem is beszélek. Oriási
luxus ez: egy háromméteres snittért, amiből legfeljebb tizenhat kocka, egyetlen
villanás került be a filmbe, utazni két-három száz kilométereket ... Az ilyesfajta
igények miatt húzódott el a forgatás, no
meg amiatt, hogy van a filmben negyvennegyvenöt percnyi monológ, s ez egyik sem
konkrét jelenet;
hanem "háttérszöveg"
(a két nővér közötti levelezés). Ehhez a
negyven-negyvenöt percnyi, csak hangban felhasznált anyaghoz több mint tizen-
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két oranyi hangfelvételt
készítettünk.
Pusztán ennek a sokféle verzióban felvett
hanganyagnak. a kiválogatása több mint
egyhónapi munka. Különösen, ha azt szeretnénk elérni, hogya belső pszichológiai
folyamatoknak például egy leendő levélben történő rögzítése ne gépiesen elsusogott "önvallomás" legyen, hanem az emberi
gondolkodás mechanizmusának filmi képletét adja ki. (Bár valószínű, hogy filmen
mindezt csak megközelíteni lehet, megoldani nem.) Mindez nem kevés munka, de voltaképpen senkinek semmi köze hozzá, hogy
néhány őrült több mint két éven át hajnaltól hajnalig piszmog egy filmmel; végzetes en magánügy. De gazdasági szempontból agresszív vállalkozás; alighanem
csak egy állami filmgyártás teheti lehetővé.
6

Ha azonban az ember belekezdett valamibe,
az anyag belső természete kezd parancsolni, kényszerítő erővel. S amíg úgy érezzük,
hogy képesek vagyunk teljesíteni az anyag
természetének ezeket a diktátumait, boldogok vagyunk: minden napra megvan az
adott feladat, például egy egyszerű kij elentő mondat száztizenhat variációjából a legjobbat kiválasztani a hangszalagról. De ismétlem, mindez nem tartozik a film lényegéhez, és magánügy! Csak a végeredmény
fontos. Elképzelhető, hogyafilmnyelvvel,
a filmi kifejezési eszközök határaival való
viaskodás nem volt értelmetlen: létrejött
egy újszülött. Lehet a gyerek vízfejű, idióta, ötösiker vagy csodagyerek; az újszülöttség sajátos báját nem nélkülözi.
- A film bizonyos hendikeppel
indul
'Ij,tjára, hiszen aMacskajáték
című sikeres
kisregény, majd a tucatnyi ország színpadain kedvezően fogadott színpadi változat
emlékeivel kell megküzdenie a néző tudatában ...
- Ha a kérdés arra vonatkozik - amire a forgatás előtt is többen figyelmeztettek -, hogy "veszélyes dolog egy lerágott
csontot kézbe venni" - ez nem érdekel.
Felvállalom azt a hendikepet, hogy egy
írói nyersanyagot, amit er.edetileg nyolc-tíz
évvel ezelőtt én dajkáltam, most sokadikként realizálok.
- Elmesélné, hogyan született eredetileg a Macskajáték ötlete?
- Céltalanul autóztunk egy nyári délután Örkénnyel, s ötletszerűen benéztünk
Vas István költő szentendrei házába. A házigazda nem volt otthon, de felesége Szántó Piroska, a nagyszerű festő - és húga nagyon szívesen fogadott. Fecsegtünk.
bolondoztunk, ittunk egész délután. Valahogy a macskákra került a szó, és Szántó
Piriék eldicsekedtek, hogy ő is meg a húga
is kitűnően tudják utánozni a macskanyázogást, Bemutatót is tartottak; nekünk kellett eldönteni, ki nyávog élethűbben ... Pár
nap múlva felidéztük Örkénnyel ezt a délutánt, s a groteszk szituációt, amint a két
--- már nem éppen fiatal - asszony versenyt nyávog a kertkapunál ... Orkénnyel
1951 óta elég sok forgatókönyvet agyaltunk ki együtt ahhoz, hogy felvetődjön az

ötlet: lehetne kezdeni valamit ezzel a szi- s ez szinte természetes - idegen volt.
tuációval. Néhány újabb beszélgetés után
Dehát nyilvánvaló, hogy én elfogult vaÖrkény egy filmgyári szerződéssel néhány
gyok. Ebből a hatásos poénekkel tűzdelt,
hétre elvonult, majd letette az asztalra a
elragadóan látványos előadásból számomMacskajáték cimű filmnovellát - amely
ra hiányzik az az elementáris rémület, ami
azonos a több kiadásban sikert aratott kisaz öregedés velejárója. A filmen az egész
regénnyel.
Több forgatókönyv-variáció
történet fanyarabb, szomorúbb, kevésbé
után Tóthtai ketten írtuk az utolsó forgamulattató, mint a színpadi változatban; de
tókönyvet, ha jól emlékszem, 1964- vagy
G5-ben.
- Azt mondta valahol, hogy azt a másfajta filmszerkezetet,
amely a belső monológoknak, assiociációs pályáknak a vizuális
megjelenítési formáit keresi, s amelyet helyenként a Szerelem-ben
is alkalmaztak,
eredetileg a Macskajáték
forgatókönyvében dolgozták ki ...
- A Szerelem-ben csak csekély mértékben, egy levél erejéig és bátortalanul valósítottuk meg ezt az asszociatív "járást az
időben". Aminek lényege: a j elen és a -múlt
eseményeinek filmi összevetése; a tárgyak
s bizonyos múltbeli pillanatok állandó beleszólása az ember életébe. Egy olyasfajta
polifonikusabb ábrázolásmódról van szó,
amelyben nemcsak a színész mondja el azt,
amiről a film szólni akar, hanem a múltja,
a tárgyi környezete - vagyis mindaz, amivel együtt él az ember.
- A Szereleni forgatása közben· szenett
gyakorlati - ha úgy tetszik: manuálisszakmai - tapasztalatai mennyiben módositották. a Macskajáték-kal kapcsolatos ereez az összehasonlítás eleve igazságtalan, hirieti formanyelvi elképzeléseit?
szen alapvető en más műfajról van szó.
- Legfeljebb annyiban, hogy ez az út
- Nyugat-Európában,
de még inkább
járhatónak bizonyult; s arra törekedtünk,
Amerikában az utóbbi években egyre több
hogy a múlt és a jelen még szorosabb egyfilm készül sikeres színdarabok nyomán;
ségben szólaljon meg; a valóságos és a lebizonyos nagysikerű
színházi előadások,
hetséges még eldönthetetlenebb
legyen;
virtuóz színpadi alakítások celiulouira rögmég nyilvánvalóbbá váljék a dolgokban,
zítése adja az utolsó időszak nagy mozisieseményekben, emberekben rejlő ambivakereit ...
lencia. Talán jól hatna, ha azt mondhat- Mint már mondtam: a Macskajátéknám, hogya Szerelem-ből logikusan épült
ból hamarabb készült el a filmnovella és a
mint következő lépés, a Macskajáték, de forgatókönyv, mint a színdarab. A film,
szerintem a két film nehezen rokonítható.
textusában, majdnem szó szerint Örkény
- A Macskajáték tucatnyi - magyarormondataiból épült, de - azt hiszem - diszági és külföldi - színházi előadásai kömenzióiban, asszociációs rendszerét tekintzül melyiket látta?
ve döntően különbözik a színdarabtól is.
- Egyedül a budapesti Vígszínház elő- Úgy gondolom, maga Örkény a darabot taadását. Ennek a színpadi produkciónak
lán "vadabbnak", szürreálisabbnak
érzi,
megvan a maga attraktivitása, de nekem
mint a filmet; én éppen megfordítva. Mind-
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ez persze, csak játék a szavakkal; a lényeg
az alaphelyzet -ikét
öreg liba gágog itt
egymásnak a maga kis világának jelentéktelen ügyeeskéiről L, s ennek apropóján
remélhetőleg az emberi természetről tudunk meg valamit. Engem mindig is jobban izgatott az emberi természetrajz, mint
a dramaturgia vagy a különféle esztétikai
elméletek.
- Előző filmje, a Szetelem mértéktartóan fogalmazva is világsikert aratott; Párizstól New York-ig és Moszkvától Londonig a remekműveknek
kijáró elismeréssel
fogadta a kritika. Milyen érzés egy ilyen
siker árnyékában dolgozni, új filmet készíteni?
- Ambivalens dolog. Könnyebb és nehezebb. A siker őrületes mákony és nagy
hendikep egyszerre. Az ember önbizalmát,
jogait növeli, lehetőségeit, fellépését javítja. De a gyomorgörcsöket, a szívdobogást,
a verejtéket is megsokszorozza, mert állandóan nyomasztja az óhatatlan összehasonlítás tudata. S ez a mások által is permanensen megfogalmazott várakozás naponta belecsikordul az ember agyába. Különösen, mivel túllépte a nyersanyagkeretet, a költségvetést, elcsúszott bizonyos határidőkkel ; s mindezt azért, mert megpróbál átugraní egy olyan magasra állított lécet, aminek átugrására - az is meglehet _
talán nem is képes ... Feszített lelkiállapot
ez, permanens hullámzás az önbizalomtúltengés és az önbizalomhiány között; alighanem tucatnyi ideggyógyász is kevés lenne hozzá, hogy egyensúlyt teremtsen. És
közben - "mellékesen" - meg kell csinálni a filmet.
- A kisregényhez
és a színpadi változathoz képest jelentős változtatásokat
hajtott végre aMacskajáték
történetén. Feltűnő mindenekelőtt,
hogya meilékszerepl5kkel - Egérke, Orbánné lánya stb. _
kapcsolatban sokkal szűkszavúbb, kevesebb
információt közöl a film ...
- Ha moziban ülök, s a vászonról túlinformálnak, mindent a számba rágnak _
otthagyom a vetítést. Amikor egy film első
tizenöt perce "bevezetés", akkor abból
automatikusan levezethető a "tárgyalás" és
a "befejezés"; - fölösleges végignéznem.
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Talán nemcsak én vagyok így ezzel. Bár
kétségkívül létezik egy ellenkező jellegű,
reális igény is; a nézők többsége, mikor
életének számos kudarca, bonyodalma, fáradsága közepette beül a moziba, elvárja,
hogy egyszerű, világos, áttekinthető dolgokat lásson, olyan történeteket, amelyek azzal a sikerélménnyel is megjándékozzák,
hogy lám: előre megfejtette a történendőket. Ha már a saját élete bonyolult, nehezen áttekinthető, legalább a moziban uralhassa a látottakat, s tapsolhasson, mikor
győz az igazság.
- A rendezői interpretáció szerint miről szól a film?
- Látszólag egy primitív szerelmi háromszögről. És 'két öregasszonyról ; míndkettő mániákusan mondja a magáét - a kis
sértődöttségekből, szerelmekből, hazugságokból összeálló monológját; s ezek a monológok hol találkoznak egymással, hol
nem. Nincs eldöntve a filmben, kinek van
igaza; a maga szemszögéből mindenkinek
.ígaza van. Szerintem valódi drámai' helyzet csak akkor alakulhat ki, ha mindegyik
figurának megvan a maga igazsága; ha több
igazság ütközik meg egymással ...
- A színdarabban a két testvér életben
marad ... Miért változtatta meg a történet
befejezését?
- Talán az igazságérzetem késztetett rá.
Ez a két öregasszony fecseg itt egymásnak,
felpanaszolják igazi és vélt bánataikat és
csalódásaikat, s közben a természet kegyetlen következetességgel végzi a maga dolgát: az egyiket kiszólítja a sorból. Mindketten szinte a sírgödör szélén állva ágálnak, fecsegnek az emlékeikről, megfeledkezve az élet objektív természetéről. Véletlen, hogy melyik megy el előbb. De ez a
két testvér, akik ennyire eltávolodtak egymástól, szerintem nem találhozhatnak öszsze többé. Hogy Orbánné még mindezek
után, Gizi halálhíréről értesülve is feltápászkodik és még mindig ír egy levelet és
elvonszolja magát a postára - ez érzésem
szerint az emberi élet abszurd és alapvető
drámája. " és, bár furcsán hangzik, az
optimizmusa is.
- A filmben kevesebb a humoros szituáció, mint a darabban; tragikusabb, ke-

vés bé ironikus hangulatú a történet. Mi ennek az oka?
- Nem eleve eltökéltség eredménye. így
sikerült. Nem bántam volna, ha egyfajta
akasztófahumor színei is jelen vannak a
filmben. De úgy látszik, a közlendőt fontosabbnak éreztem, mint egy könnyedebb
előadásmódot. Meglehet, hogy egy másik
- játékosabb, poénosabb - verzió hatásosabb volna. De nem biztos, hogy igazabb
is ...
- A film egyik döntő alkotóeleme:
a
Létán töltött évek fényképlenyomatainak
sorozata. Sajátosan bizarr és eredeti ennek
a filmi megvalósítása.
- Az volt az elképzelésünk, hogy ezt a
Létát minél meghatározatlanabbá kell tennünk; olyasféle általánosságba
emelni,
amelyben mindenki felismerheti a maga
Létáját - az emlékben gyönyörűvé vált ifjúságát. Ha a filmben valahol úgy tűnik fel,
hogy ez valamiféle formai, technikai trouvaille, akkor ott nyilván nem jól sikerült.
De úgy érzem, több helyen megközelítettük a nyitottságnak azt a fokát, hogya vá-

szonra kivetített képek mellett a néző recehártyáján megjelenik egy másik kép is:
a saját Létájának emléke. Az ember múltjának, emlékezetének milliónyi, kuszán
összebogozódott foszlányát olyan formában
próbáltuk képpé fogalmazni, hogy áttekinthetővé válj on annyira, amennyire az
ilyesmi egyáltalán tisztázható. Mert egyáltalán nem biztos, hogy ez a Léta valóban
olyan volt, amilyennek a két öregasszony
emlékezete megőrizte; lehet, hogy csak ők
szerették volna ilyennek látni önmagukat,
tovatűnt ifjúságukat. Megpróbáltunk egy
kapualj, egy fasor, egy odvas fa, egy folyópart képfoszlányaiból valami olyan illatot,
atmoszférát létrehozni, ami a nézőben a saját "Létáját" idézi fel.
- Ennek az asszociatív formanyelvnek
milyen filmi előzményeire
támaszkodhattak?
- Lényegében semmire. Kétségtelen,
hogy Alain Resnais filmjei nagy eredményeket értek el ezen a területen, de meg
kell vallanom, hogy Resnais filmjeit sokáig
nem szerettem. S noha a Tavaly Marien-

badban-t sosem értettem - ma sem értem
-, mégis mindig szívesen végignézem, Resnais többi, azóta megszeretett filmjével
együtt. S imádom Bergman, Bunuel filmjeit, mert mindig valami alapvető en fontosat mondanak el az emberről. Antonioni
Zabriskie Point-ja nem tetszett, de például
él La Notte nagyon nagy hatással volt rám.
A dramaturgia problémáinál mindig jobban
érdekelt az emberi természetrajz ...
- A modern prózairodalom éppen ilyen
uonaikozásbtm:
bizonyos belső pszichológiai tartalmak, asszociáció k: feltárásában ért
el nagy eredményeket.
Vajon a film amelyet sokan előszeretettel "primitív műfajnak" neveznek -, alkalmas-e arra, hogy
ilyen komplex, differenciált információkkal
szolgáljon az ember belső világáról?
- A kérdés eléggé teoretikus; a filmnek
kell válaszolnia rá. De gondoljon Tarkovszkij Rubljov-jára. Amikor először láttam, az
első félórában az álmossággal küszködtem.
Aztán egyszercsak elragadott valami visszavonhatatlan hömpölygő erő, s az élmény,
amit nyújtott, aligha alacsonyabbrendű
akár egy Dosztojevszkij-regény hatásánál,
belső gazdagságánál. A modern intellektuá-
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lis próza eredményei nagy kihívást jelentenek; örömmel próbálkoznék például
"megfilmesíthetetlen" regényekkel,
mint
Philip Roth művei; s általában minden szüzsé izgat, ami látszólag "anti-film".
- AMacskajáték
főcímében ez áll: "a
forgatókönyvet
írta Makk Károly és Tóth
János". Elég szokatlan a nemzetközi gyakorlatban, hogy egy film operaWrje a forgatókönyvnek
is társszerzője ....
- Tóth János a szó legigazibb értelmében vett társ-alkotó és a filmkészítés minden fázisában nélkülözhetetlen
partner.
Azonkívül, hogy technikai szempontból is
mestere szakmájának állítom, hogy
Európa egyik legkiválóbb operatőrje; számomra pedig ideális vitapartner és alkotótárs. Rengeteget vitázunk, néha nagyon
erős feszültségek lépnek fel munka közben, de vele tudok legjobban végiggondolni egy filmet. Kemény, önálló egyéniség,
naponta meg kell mérkőznünk egymással.
Mindaddig, amíg ezek a mérkőzés ek a filmet szolgálják, együttműködésünk megváltozta tha tatlan.
(Zsugán István)

MÉRLEG

~elkép és törté-netiség
Kósa Ferenc:

Hószakadás

J áratosabbak vagyunk képzeletünk - világában, mint a valóságban. Almunkban minden dolognak magunk adunk jelentést, a
valóságban levő dolgokat meg kell tanulnunk. De amikor álmunkat közölni akarjuk valakivel, ezt csak a valóság egyv.alami
dolgával - a szav.akkal, a nyelvvel - tehetjük. S ami oly magától értetődő jelentéssei bírt az álomban, egyszerre a legnagyobb
nehézséget okozza a közlésben. A film lát-

szólag előnyösebb eszköz erre, hiszen képei
akár magukat az álomképeket is visszaadhatják. De egy olyan film, amely kizárólag
az álombeli jelentésre épülne, teljességgel
érthetetlen lenne. A filmképeken a valóság dolgai jelennek meg, s ezek meta-jelentését talán még nehezebb megteremteni, mint a szavakkal, mondjuk, Csoóri Sándor balladás veretű, költői nyelvezetével.
Ugyanez áll a gondolat, a gondolati

r',

absztrakció kifejezésére is. Az intellektuális film - ha valami értelme van ennek
a megjelölésnek - a dolgoknak éppen ezt a
meta-jelentését, jelképiségét akarja az elsődleges jelentés fölé helyezni, a dolgok
mögött rejlő gondolatot felfoghatóvá tenni
Akár úgy, hogy absztrakt, már eleve kettős értelmű cselekményrnodellt használ,
vagy a képeknek erős stilizációval igyekszik szimbolikus jelentést adni, akár úgy,
hogy a cselekményt egy ismert mese, népmese, vagy dráma jól felismerhető parafrázisaként szervezi meg. Ez utóbbit a kritika
gyakran nevezi balladai szerkezetnek. És
ide sorolta Kósa Ferenc filmjeit.
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Kósa, Csoóri és Sára Sándor alkotásai
valóban sok vonással rokoníthatók ezzel;
a zárt, minden esetlegességet kiküszöbölő
dialógus, a balladai hangvétel, a költői
tárgyválasztás a népi élet drámáiból ; a
többnyire paraszti környezetnek, s alakjainak, beszédes tárgyi világának ábrázolása
mind erre mutatnak. Akár bele is nyugodhatnánk ebbe a besorolásba, ha filmjeik
mélyebb elemzése - a Tízezer nap kivételével - nem vetné fel újra és újra ugyanazt a problémát, A film valós cselekményének és meta-jelentésének, a gondolati
absztrakció nak kérdését, a kifejezés egységét.

----------------------------A Tízezer nap azért kivétel, mert ott
harmonikusan megvalósult valami, ami
azóta is Kósáék legmélyebb művészi törekvése. A "balladai" hangvétel, a "népmesei"
szerkezet magába olvasztotta a paraszti
múlt - szenvedés, tévelygés, elbukás és
nagyság, sorsfordulat, politikai dráma, paraszti jellemek - szinte nyers dokumentumait, csak nagyon kevés stilizációval, szimbólumok nélkül. Egyszerre döbbenhettünk
meg e dokumentum-jellegű képek reális jelentésén és "olvashattuk le", élhettük át a
képek mélyebb jelentését: a paraszti történelem egy modern passiójátékát; a képek
mögötti gondolati absztrakciót, a metajelentést. Vagyis, amit a hasonló intellektuális művészi vállalkozások szituációés
cseleménymodellek közvetítésével igyekeznek elérni - parafrázis, stilizáció, szimbolika, parabola segítségével -, azt ők a
közvetlenül adott valóság képeivel próbálják meg. Egyszerre nézni a valóságot, mint
konkrét eseményt és mint önmaga történelmi .modelljét. Ebből ered a Hószakadás
minden szépsége, kísérleti izgalmassága és
hibája is. Mert hogy ez teljességgel sikerüljön, ahhoz az kell, hogya reális cselekmény, a valós történet minden pillanatban
magában hordja jelképes értelmezhetőségét, Még ennél is többet: a jelképes értelmezés indítékát.
És ez az, ami igazán nehéz.
A Hószakadás képeit, fenséges, titokzatos tájait, a természet ölébe helyezett színhelyeit úgy választották meg, és Sára úgy
fényképezi őket, hogy azok magukban rejtik ezt az indítékot, ösztönzik a képzeletet,
hogy a cselekmény mélyebb, jelképes értelmét keresse. ilyen a film számos jelenete, mindjárt a csodálatosan szép kezdő képsorok: a vörös sziklák szakadékaiban folyó,
iszonyú járőrverseny, az "úri hecc", amelybe már belopakodik a jelképiség; itt nemcsak a parasztbakák állati meghajszoltságát, Csorba Márton sorsának alakulását látjuk (bajtársgyilkossá válását két hét szabadság reményében), de, önkéntelenül is
Ady Mesebeli Jánosának "gyürkőzését és
rohanását" társít juk hozzá: "Gyürkőzni
kell a Halállal/Gyürkőzz,
János, s rohanj,
János!" Jelképiséget hordoznak a további

jelenetek is, a Fiú hazaérkezése, indulása
föl a hegyekbe nagyanyjával.
fönt a sziklák közt rejtező Apa legendát sejtető alakja, az anya eltűnése. Csak a sebesült ejtőernyős lány jelenetétől kezdve homályosul el a meta-jelentés, a konkrét cselekmény és jelképiség kapcsolata. A film második felének nagy részében - a tábori
csendőrőrsön történő eseményeknek
már csak a konkrét cselekmény síkján van
jelentése; jelképileg csak illusztrációja a
kiinduló szituációnak: a megaláztatásnak, a
szegényparaszti
kiszolgáltatottságnak;
s
kétségtelenül színes rajza a cinikus, öntetszelgő "úri mentalitásnak", az úri önkénynek, amelynek történelmi alapja a paraszt
évszázados jogfosztottsága. Ennek a hoszszadalmas jelenetsornak nem véletlenül válik cselekvő központi alakjává az exhibicionista,
hisztériás
csendőrőrsparancsnok
(szinte az egész rész Haumann Péter szikrázó magánjelenete). A Fiú nem azért válik cselekvéstelen marionettfigurává, mert

fogoly, hanem mert beáll az ur-jogtalan
A Fiú eljutott a tettekig. A film ennek a
példázata. Nem is éppen új, nem is külöparaszt beidegzett viszonyába, elfogadja a
nösen megrendítő példázat. A konkrét cseszerepet, s csak a pillanatot lesi, amikor elinalhat.
lekményben nincs ennél több. De erre épülne fel a mélyebb értelmű dráma, ha a jelHonnan e történelmileg és morálisan pokép végig érzékelhető volna; ha nem hozitív hősnek feltűnő passzivitása? És nemcsak az említett részben, hanem az egész mályosulna el hosszú időre a cselekmény
filmben. Mert a film éppen a cselekvés kés- . reali tásai közt. Másképpen: ha a H oszokaleltetésére, a tettre várásra épül; jelkédás igazi konfliktusa át tudná hatni e jelképrendszert.
pesen: a paraszti sors feloldásának forduMert van ennek a jelkép-konkrét
latára, ezért is nyer akkora jelentőséget
az Apával való találkozás (mint fordulószinkron ábrázolásnak egy tisztára jelképi
pont? végcél ?), s amely jelenet aztán nem
alakja a filmben: a nagyanya. A cselekeléggé sikerült és tartalmas ahhoz, hogy e ményben való szerepe szinte semmi, de annál több a meta-jelentésben, Ö a múlt, a pavárakozást kielégítse. Mélyebb jelentésében
az Apa alakja homályban marad (annak
raszti sors - még ha most egy havasi faváalapján, amit megtudunk róla, csak tükörgó asszonyaként is -, ő a századok kínjaiképe a Fiúnak, nem járul hozzá új, történelból, elbukott szabadságvágyaiból kovácsomi.1eg indokolt mozzanattal a jelképrendlódott óvatos-engedelmes paraszti erkölcs
szerhez, a konkrét cselekményben pedig
szigorú őre, aki mindent tud az életről, a
csak egy felvillanó epizódfigura, pusztán
bölcsességről, a jóságról, a természetről;
aki titkokat súg meg fiainak az erdőről. az
motívum a régen várt fordulat bekövetkezéséhez, a cselekvéshez: a Fiú elszánt, s életet adó földről, a tűzről, a fejszét, szermár elkésett-dühödt géppisztolysorozatászámot markoló emberi kézről; aki maga .
hoz a csendőrőrs-parancsnokság
- üres
is puszta kézzel tud halat kifogni a krisépületére. A háborúnak hűlt helye. A drátályos hegyi patakból. Csak egyet nem tud,
ma véget ért. Véget ért?
vagy óvakodik megsúgni fiának, amit ma14

ga is inkább csak érez: hogy ezt a szerszámot markoló paraszti kezet a történelem az osztálytársadalom
emberközösségében
- szolgakéznek bélyegezte. Óvatos-ravasz
engedelmességre nevelt, amikor az élete az
engedetlenséget, a lázadást követelte volna; a természet harmóniáj ához mérte magát, amikor a társadalom
nyomorúságba
hajszolta; emberi.munkának vélte, amit soványka földje, vagy éppen nincstelensége,
régi, avult szerszámai kínáltak neki. Ady
keserű, nyers szavait kell itt idézni megint,
melyeket éppen egy nemzedékkel előbb az első világháború alatt - írt le: "Mert
gyáva volt és szolga volt / S életét élni
sohse merte, / A sorsa, á sorsa, / Hajh, be
megverte, be megverte" ; egy újabb, másokért, idegen érdekekért folyó, rettentő háborúval verte meg. E nemzedéknyi hosszú
időt a filmben - a továbbélő múltnak, az
"örök paraszti sors" fatalizmusának jelképe - a nagyanya alakja köti át. De nem
kötheti át ellentmondás nélkül. Mert ami
korábban még csak tragikus elkésettség
volt, a második világháborúban tragikus
vétség is. Csorba Márton parasztbaka éppen ezért már nem lehet az a lelkes "Gyűrkőzz János", amilyen még egykor talán a
nagyapja volt. De a történelem mélyéből,
ahova sorsa vetette, már csak újabb vétség
árán menekülhet. A nagyanya első, megdöbbent kérdésére: "Talán még embert is
öltél?" a Fiú' nem válaszol egyenesen, de a
csend, az elhallgatott szavak jelzik, hogy
a Fiú tudja, mi ellen lázadt fel, még ha
nem tudja is, mit kezdjen a lázadásával.
Nemcsak a háború, hanem a paraszti engedelmességet parancsoló múlt, a nagyanya
lélekben oly gazdag, mégis hamis illúziókra
épülő világa ellen.
Érvényes-e ez a kép a parasztság egészére? Történetileg bizonyára nem. Jelképesen mégis igaz. Az a nemzedék, amelyhez a
Hószakadás alkotói tartoznak - a harmincas évek táján születettek - még gyermekfejjel élhették át mindazt, amit a nagyanya jelképes alakja hord magában, egy
életre szóló indítást, bölcsességet, emberséget, azt a melegséget, amit a történelem
alatt megbújó falusi otthon jelent; s a Fiú
tétova lázadását e bölcsesség történelmiet-

lensége ellen. Még elég korán érték meg a
"keresztesnek" mondott, dicstelen háború
végét, siratták meg apáik és bátyjaik értelmetlen tömeghalálát, pillantották meg a
nemzeti kokárdás "csicskás-parasztban"
a
történelmi urak érdekéért gyűrkőző szolgát, "az örök paraszti sors" hazug fatalizmusát, hogy ez is életrileghatározó élménynyé legyen bennük.
Talán nem tévedés azt állítani, hogy ebből a konfliktusos élményből
ered Kósa
filmjeinek az a sajátossága, hogya valóságot egyszerre akarja mutatni konkrét (időben, térben, jellemekben lehatárolt) cselekményben és absztrakt jelképiségében, időtlen lényege szerint. Ebből a szinkron fogalmazásból, ennek nehézségeiből következik
- mint az Itélet-ben, még inkább a Nincs
idő-ben és majdnem a Hószakadás-ban is
- ennek az ábrázolásnak az a sajátsága
is, hogy a hős egy óvatlan pillanatban kisodródik a konkrét cselekmény perifériájára - egy kis túlzással: saját történetének
passzívepizódalakjává
lesz, önmaga, vagy
inkább egy moráli s magatartás jelképévé.
A cselekményt átengedi a vele szemben
aktivizáló dó erőknek, s ezzel áthelyezi a
cselekmény
menetének
súlypontját
is.
Többnyire ez az oka, hogy e hősök sorsa
mint szép példázat tisztán, érthetően áll
előttünk, mint dráma azonban élményszerűen, a közvetlen érzelmi megragadás erejével kevésbé átélhető.
Kétségtelen, hogy itt a téma megválasztása a döntő, s 'egy bizonyos távlat is a
meghatározó konfliktus-élmény től a kor és
alakjainak jelképivé formálásához. A Hószakadás témája alkalmasnak látszott erre.
Ezt mutatja a képek harmonikus szépsége,
nagy kifejező ereje, mellyel egyszerre érzékelteti a valóságot, s annak kristály levegőjű "égi mását". Valóban, a film első
fele bármikor átbillenhetne e határmezsgyéről a tündérmesébe, alig csodálkoznánk
rajta. Bizonyára a táj varázsa, ismeretlensége, szépsége is közrejátszik ebben, a kamera mintha közvetlenül ezt aszépséget,
magányosságot, csendet, világon kívüliséget fényképezné, nem is a látható dolgokat,
az erdei házat, bejárt utakat, patakot,
emberközelséget. Ugyanitt kettős tükörben
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jelenik meg az Öregasszony és a Fiú alakja, mintha egyszerre szólnának a jelenből és
az idők mélyéről, nemcsak a dialógus költői megformálása, ereje, gondolataik balladai lebegése miatt, hanem e különös tájjal
való természetes együttélésük miatt is (Maria Markovicova és Szabó Imre átélt alakításában). Ha útjuk innen, a járhatatlan
sziklákon, hegyipatakon, a "mesevárost
tükröző" havasi tavon át egyenesen föl a
csúcsra vezetne - akár a csendőrőrsparancsnok cselekményt pótló, kényszerűségből felduzzasztott, epizódsorozatának leszűkítésével
is -, a film utolsó képének drámai ereje, valódi jelentése megborzongatóbban,
mélyebben hatna. Mert a valódi
dráma, melyről a film jelképesen - és következetlenül, el-elhalkulva - beszél, itt
ér véget, az igazi konfliktus itt nyer megoldást jelképesen a nagyanya és a Fiú közt,
aki megszegte a múlt, a nagyanyai erkölcsi
rend, az "így volt tegnap, így legyen holnap is", az "engedelmeskedj -és szolgálj!"
ravasz, meghunyászkodó törvényét, s ha
Kain módra is, kényszerűségből ott a frontvonal mögött, fellázadt ellene.
S most ott fönn, sziklák, meredek
szakadékok fölött, elzárva a világtól, a
Nagyanyát magára
hagyta.
Felhozta
ide, mert tudja, hogy meg kell halnia (mint annak a múltnak, amelynek
jelképe). Földbe nem temetheti, mert

él. Itt temeti el a fényben, a magasban,
ahova emlékezetében mindig föl kell majd
néznie rá. Aztán szakadni kezd a hó, sűrű
függönye mögött az öregasszony mozdulatlanul áll, a messzeségbe néz, vár. Majd lassan kitágul a kép, mintha minket is bezárna
a puhán záporozó hóba, némaságba, magányosságba. De csak a kép meghökkentő
szépsége, a hószakadás melankolikus csend-je jár át, a drámai katarzis nem. A jelképeket nem tudtuk a csúcsig követni, a történet meta-jelerrtését teljességében átélni;
a valóságos cselekmény szövetében pedig az
öregasszony halála inkább kissé melodráma.
Azt mondják, Japán egyes szigetein ma is
szokásos, hogy az öregeket felviszik egy
hegyre, hogy ott haljanak meg a szabad
ég alatt. A film alkotói azt állít ják, hogy
egykor nálunk is szokásban volt. Mindenesetre Kósa mesterien használja fel a legendát a történelmi váltás, egy nemzedék
konfliktus-élményépek jelképes kifejezésére. De a cselekményben, a lejátszódó történetben több összefüggő jelet kellett volna
hagynia, hogyamélyebb jelentést, a valódi
történést ne csak felfogjuk, hanem át is élhessük.
Vagy ezt a jelentést végre áttenni a
konkrét cselekménybe, a reális történetbe.
Alakjai már készen vannak rá.

HOOZAKADAS (színes, magyar, Hunnia Játékfilmstúdió VállaJat, 1974_)
R: Kósa Ferenc, I.: Csoóri Sándor és Kósa F.; O.: Sára Sándor;
Sz.: Maria MarkoV'icová, Szabó Imre, Haumann Péter, Pola Raksa.
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Hegedű. lolt6n

Z.: Durkó

Zsolt;

Lfrai emlékezés
Gyöngyössy

Imre: Szarvassá

vált fiúk

Nagykorú nemzedék

Meddig fiatal egy filmrendező? Megkésett
pályakezdők és már astartnál lobogóként
propagált rnűvészek körében és korában,
nem könnyű erre a kérdésre felelni. Gyöngyössy Imre művészi életkora sem feltétlenül azonos a vele egyidősekével. Máriássy Félix nevezetes, nagy osztályába
[árt ő is, mint a magyar új-hullámosnak
emlegetett nemzedék többsége. Együtt
szerzett diplomát a hatvanas évek derekán
már "tapasztalt" filmesnek számító Szabó
Istvánnal, és a "fiatal" Elek Judittal,
meg Kardos Ferenccel, Gábor Pállal, Huszárik Zoltánnal. Csakhogy Gyöngyössy
addigra már megjárta a bölcsészkart. költőnek készült, zaután a Parnasszusra vezető út legelején, az ötvenes években le'szorult a pályáról. Néhány esztendős hányódás, fizikai munka után találta meg
li helyét a filmszakmában, de neve így is
előbb került színházi, mint filmplakátra.
Drámaíróként - költői vénáját dicsérte a
kritika. És éppen tíz esztendeje, hogy pályakezdő kisfilmje elkészült a Balázs Béla
Stúdióban.
Az első, a pályán töltött évtized mérlege jobb is, rosszabb is pályatársaiénál. A
Szarvassá vált fiúk a 44 esztendős rendezőnek csak harmadik filmje. De ha úgy

tetszik - két kisfilm, két színpadi premier után, három nevezetes filmalkotás. a
Sodrásban, a Zöldár és a Tízezer nap írómunkatársa, és néhány esztendő alatt harmadszor kap lehetőséget arra, hogy saját
elgondolása, könyve alapján játékfilmet
forgassori. Jól szerepelt a fesztiválokon,
nevét a határainkon túl is megismerték.
Gyöngyössy Imrét művészi alkata, tehetségének természete, irodalmi pályakezdése és többrétű ambíciója is szinte predesztinálja a szerzői filmre: alighanem ő
volt az első két művészet anyanyelvéből
táplálkozó pályakezdő a hazai filmszakmaban.
Érdekes módon ő az, aki megrs érzi az írói-rendezői feladatok ambivalenciáját: az irodalmi iskolát járt költó-rendező
tnost már másodszor választja a forgatókönyvíráshoz alkotótársnak Kabay Barnát.
A tízesztendős folyamatos jelenlét a filmművészet porondján annyit jelent, hogy
Gyöngyössy alkotótársaival együtt átkerült a középnernzedékbe. A tegnapi újhullámosok mára kinőtték a biztató vállveregetéseket, a tegnapi tartalmi és formai úttörők ma már filmgyártás unk egészének
súlyában és felelősségében osztoznak. Erényeik és hibáik is hozzájuk nőttek: a nemzedék legjobbjainak saját, összetéveszthetetlen stílusa van.
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A Szarvassá vált jiúk is egyértelműen,
gyönyörködtetően - néha aggasztóan Gyöngyössy-film.

Elrugaszkodás a témától

A krónikás történelmi filmek kora, úgy
tűnik, véglegesen lejárt a tévé korában.
Nerncsak a tablóképek, de a megkésett, rekonstruált dokumentumok is elvesztették
létjogosultságukat, bizonyos fokig közönségüket is. Az évtizeddel ezelőtt revelációként ható parabolák újszerűsége is megkopott: a lényegre redukált modellek ütköztetese - J ancsón kívül - senkinek sem
sikerült igazán. Kósa Ferenc a Nincs idővel új útra lépett: elsőnek vállal ta a történelmi téma pszichológiai érvényű megközelítését anélkül, hogya nézőt a megelevenedő dráma hőseivel való identifikációra ösztönözné. A drámai téma szatirikus megközelítése távlatot teremt, de
ugyanakkor felfedi és felfejti a témát a
jelenhez kötő szálakat is.
Gyöngyössy Imre első filmjén egyszerre érződött Jancsó Miklósnak az egész
nemzedékre gyakorolt elementáris hatása,
és az ellene való védekezés is. Gyöngyössyt
láthatóan nem a történelmet munkáló
struktúrák izgatták, és nem is az események sodrában hán:yódó, de az árnak
irányt is szabó névtelenek, hanem sokkal
inkább a korban fogant történelemformáló
eszmék. Az ő hősei ezeknek az eszméknek hordozói, megtestesítői; művészi értelemben talán nem hús-vér emberek, de
nem is elvont jelképek, nem megszemélyesített magatartásképletek,
legfeljebb
egy közösség lélegző atomjai. Még inkább
testet öltött, felszárnyaló gondolatok. Maga a film, a Virágvasárnap, történelmi legenda inkább, vagy talán - az alkotóhoz
legközelebb álló költő-kritikus szerint ballada a paraszti forradalmiságról. Már
akkor tudtuk, hogy erényeivel, hibáival,
lélekbemarkoló tömegjeleneteivel és szerkezeti szertelenségével együtt -, megismételhetetlen alkotás.
A Szarvassá vált fiúk elkötelezettségében, hangvételében, de még eszmeiségében
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is, közelebb áll szerencsére a Virágvasárnap-hoz, mint a kizárólag képi világában
jelentős, de tartalmában, gondolatmenetében és felépítésében egyaránt kusza Meztelen vagy-hoz. A második film félsikere,
vagy mondhatnánk kudarca után G öngyössy újra visszatért - önmagához.
Ihletője ismét a magyar történelem
múltja, hősi pillanata, a közösség-teremtő
forradalmiság. Az időpont: 1944., a színhely Sátoraljaújhely. Gyöngyössy Imre
szándéka és fi1mjének ajánlása szerint a
sátoraliaújhelyi börtönbe zárt komrnunistáknak, forradalmároknak. magyar és jugoszláv antifasisztáknak
állít emléket.
Azoknak, akiknek egy részét név szerint
js ismerjük. Akik. közül néhányan köztünk
vannak, mások a történelem lapjain, vagy
Bazsik Renáta dokumentumnaplójának
lapjain léptek ki az évekig érthető módon
rájuk kényszerített névtelenségből. Fiataloknak, akik még ma sem lennének talán
túl az ötvenen, de akiknek harminc éve
már csak az emléke él. Gyöngyössy emlékműve nem emlékeztet a kisvárosi főterek és temetőkapuk konvencionálísan
hősies szoborcsoport jaira, nem fejezi ki
jelkép-héroszok monumentalitását, és nem
idézi az egyes emberek esetleges vonásait
sem. Csak magát az elvontan is érzékletes, mert eleven gondolatot. Erre utal a
film balladás címe is, - a néphagyomány
őrizte, Bartók és Juhász Ferenc újjáteremtette mítoszra.
Meggyőződésem, hogy Gyöngyössy és
Kabay Barna elég alaposan és lelkiismeretesen tanulmányozták a konkrét történelmi
tényeket, korabeli börtönvíszonyokat, a
kitörés előkészületeit és lefolyását ahhoz,
hogy el tudjanak térni tőle. A történelmi
tényeknek elsősorban a keretét és néhány
részletét őrizték meg: azokat a motívumokat, amelyek hitelességükben drámaibbak minden írói leleménynél. Micsoda merész fantázia kellett volna ahhoz, hogy valaki feltételezze: a börtönfalon túljutott
foglyok egy része saját jószántából, társai
menekülésének fedezésére vagy a csapda
kiúttalanságát felismerve - visszatér a
cellába, vissza a halálba. S micsoda drámaíró az élet, amely a szabadság kapujába

érkezett kommunistákat végül is az erdészházban, az erőszaknál undorítóbb árulással szembesíti ... írói képzelet nem kínálhatott volna frappánsabb jelet a kitörésre, mint amire a sátoraljaújhelyi foglyok jutottak, amikor a házimunkás "Kibli, víz!" kiáltásával adták hírül, hogy az idő
elérkezett.
Forrástanulmányok nélkül inkább csak
sejtem, mint tudom, hogya film drámai
kérdésfeltevésének igen lényeges elemei
korunk ihlette fikciók. Ezekkel
Gyöngyössy nem a történetet, nem a történelmet kívánja kikerekíteni, hanem a maga
etikai problémáira keres választ. Az első
ilyen jellegű morális csomópont a filmbeli sztoriban a kitörés résztvevőinek kiválasztása. Hiszen nyilvánvalóan más a
helyzet akkor, ha a veszélyt vállalók önként döntik el saját sorsukat, és más,
ha a társaik
bizalmából hangadóvá
lett felelősek választják ki, hogy kire
van nagyobb szükség odakint a hol20

napi küzdelemben, kinek értékesebb az
élete a közösség szempontjából, vagy akár
-- kinek van nagyobb esélye a menekülésre.
Gyöngyössy évekkel korábban egy nyilatkozatában hivatkozott arra a közhelyszámba menő igazságra, hogy a művészt
minden alkotásában ugyanaz az alapkérdés izgatja, s elmondta, hogy számára ez
a megváltás problematikájában sűrűsődik,
a szó praktikus és filozófiai értelmében is.
Felszabadíthatja-e egyik ember a másikat?
- ez foglalkoztatta akkor Gyöngyössyt, s
feltételezhetően ezen a nyomon ért el oda,
hogy megkérdezze: kiválaszthat ja-e az
egyik ember a másikat - a felszabadításra? Különösen olyankor, amikor ez a választás esetleg megmenti, de feltétlenül
életveszélybe sodorja a kiválasztottat s
szinte a biztos halálnak szolgáltatja ki a
ki-nem-választottat? A kérdés megfogalmazása világos, és a cselekmény szuggerálja is a feleletet. Am a megfogalmazott kér-

dés és a csak érzékeltetett, de ki nem
mondott válasz között hiányzik a művészi, stilisztikai összhang. Hacsak nem tekintjük válasznak azt, ami a film egy másik versszakában kerül megfogalmazásra,
hogy tudniillik egyetlen túlélő többet ér
egy regiment mártímál ... Csakhogy ez a
válasz ismét konfrontálható magával a
filmmel, amelyben az élet apoteózisa nem
kapja meg ugyanazt a szárnyaló hitelt és
pátoszt, mint a halottsiratás, a gyász. Mert
a halált túlélő szerelem, az örök tavasz
művészi megfogalmazása, sajnos, esetleges
és néhol frázisszerű marad, s ez végül is
szárnyát szegi a megfogalmazott gondolatnak.

"Képsorok zenében és versben"

Míntha Gyöngyössy ezúttal nem bízta volna krítikusaira filmje műfajának megjelölését: maga fogalmazza meg. A történet
logikáját, . a cselekményvezetés egységét
számonkérőkkel előre közli, hogy csak
képsorokra számíthatnak, s a látvány fornianyelve a zene és a vers lesz. Ez azonban nem védekezés és nem mentegetőzés,
hanem
maximálisan teljesített ígéret.
Mert a film - a bevezető képsoroktól a
záróképig - valóban nem más, mint egy
gondolatsorhoz kötődő, művészi, képi-költői asszociációs folyamat mesteri rögzítése.
A gondolatsor - magától értetődően nem azonosítható a cselekmény menetével. Elemei szorosan kötődnek ugyan a
kitörés előkészítéséhez és az akcióhoz magához, a menekülők lelkiállapotához és a
megtorlás akcióihoz, de nem szorítkoznak
erre. Hiszen az emberi cselekvés még a
köznapi helyzetekben is próbatétel. Itt, az
életveszély perceiben százszorosan az. És
a folyosóra kitóduló emberek helyzetfelismerése, a döntés és a döntéstől való
viszariadás, az erdőkben együtt szaladók
segítő-karoló kézmozdulata, egyaránt alkalom a rendezőnek arra, hogy szembesítse a nézőt - önmagával. A forgatókönyv tudatosan és részben a költői szerkezet következményeképpen - részekre-

szakaszokra tagolja ezeket a katarzist ébresztő döntéseket. Menni vagy maradni,
együtt vagy egyedül...
Kitartani
vagy
meglapulni a sorban, Viagy vállalni a
mások felelősséget? A cselekmény mozaikszerkezete megfosztja ugyan az alkotókat
a drámai folyamatosság és fokozás elementáris hatóanyagától, a nézőket a hősökkel való érzelmi és etikai azonosulás
állapotától, de a pillanatok megsokszorozott, torlódó drámája végül is ugyanúgy
felzaklat, megráz. És ebben a dramaturgiai eszközöknél nagyobb és izgalmasabb
a képek szerepe.
A film képi világa - ha jól fejtem fel
- három szálból szövődik. Az első - a
remekül fényképezett, érzékletesen bemutatott, közvetlen történelmi 'valóság. A
cellakra szabdalt, gyötrelmesen szűk börtőnvilág és a szabadságot ígérő végtelen
hegyhát képi ütköztetese. A második: a
természeti és társadalmi, tárgyi valóság
elemeinek szimbólumává emelt motívumsora. A kenyér, amely nem ételt, hanem
életet jelent a képen. Az ártatlanság galambja és báránya, a rekviem dallamára
libbenő gyertyaláng. A lefényképezett emberi cselekvés a képsorokban gyakran túlmutat önmagán: a szerelmesek csókja
ugyanúgy emberi rituálévá válik a vásznon, mint a halottmosdatás.
Az emberi
test, amikor elhagyja az élet, holt tetemmé merevedhet. Gyöngyössy filmjében
azonban a halottakat szállító szekereken
az áldozatok corpusát látjuk: az értünk
haltak halhatatlan lelkének földi maradványát. A képi motívumok zenei kompozícióként követik és kerülgetik egymást.
A vadászat és az embervadászat crescendója után a visszatérő vadászképek a valóságos látványt
megsokszorozó drámai
súlyt kapnak. S végül megelevenedik
a
filmen egy harmadik, művész teremtette
képi világ, amely már nem a valóságból,
hanem a társművészet
rokon ihletéből
táplálkozik, és ez a börtön festőfoglyának
életműve. Malgot István és Fábry Péter
képeinek drámaiság át a kamera úgy használja fel, mint egy tájat, vagy emberi arcot: bemutatja és idézi, közelíti és részekre bontja. Megszépítő és megtévesztő ez

22

az operatőri szabadság, amely a film koncepciójának megfelelően szuverén módon
bánik a festői kompozíciókkal is, amikor
feloldja, vagy felrobbantja,
hogy csak
egy szemet, egy színt, vagy akár a kép
textúráját használja fel a filmi effektusok
hangsúlyozására, néha egy-egy képsor lezárására, máskor elválasztó kontrasztként.
Ez a háromszólamú képi nyelv - Kende Jánoss operatőri
remeklése a
Szarvassá váU fiúk legintenzívebb esztétikai élménye. Ehhez kötődik, az ugyancsak következetesen alkalmazott zenei hatás, majd a film záróképsorában
nyelvemlékünk, a Halotti beszéd drámaisága. A
szöveg keresett költőisége viszont gyakran a levegőben marad: legalábbis a filmet látó néző képtelen a szó-szimfóniák
befogadására.
Az asszociáció gazdagságát, néha úgy
érezzük, nem fokozza, hanem megbontja
a gondolati fegyelem hiánya. Hiszen a
ciklusszerkesztő szabadsága valójában kétszeres kötöttség vállalására kellett volna
hogy ösztönözze a forgatókönyvíró
rendezőt. A rész és az egész kompozíciójában
is határozottabban kellett volna érvényesülnie a képi-költői vadhajtásokat lenyesegető, elrendező elvnek. Mert a jelképek
erdejében a gondolat a legmegbízhatóbb
kalauz. S ha a film - a látvány, a mozgás zenéje is, a logikai normák érvénye
végsem kapcsolható ki. Igaz, hogy lehetnek képek és képsorok, amelyek konkrét
megfejtés, fogalmi jellegű fordítás nélkül
is hatnak, mégis, meggyőződésünk, hogy
a képek burjánzása a film közönséghatását tekintve, nem veszélytelen. Könnyen
azt eredményezheti, hogy a lenyűgözött
néző, egyszercsak megreked a képek élvezetében, s amikor a film gondolati anyagától elszakad, akkor már a képekre sem
fogékony igazán.

A szépség és a rútság dicsérete
Ha valaki néhány perccel a vetítés után
megkérdi tőlem, jó film-e a Szarvassá vált
fiúk, valószínűleg nagyon dadogva válaszolok. De akkor is tudom és vallom, hogy

szép film; a legszebb, amit az utóbbi hónapokban - években? láttunk.
Ha
nem lenne olyan szuverén módon Györigyössy-film, képi világának analíziséből
nyilvánvalóan az őt megillető főszerep jutott volna Kende Jánosnak. Hiszen a
Szarvassá vált fiúk képi költészete - elsősorban őt dicséri. És szinte elképzelhetetlen számomra ezúttal a fílmkészítés hagyományos munkarnegosztása is. Olyan

erőteljesen érződik, hogy az operatőr a
látvány-elemek tervezője és szervezője is,
s a rendező maga - kamerával lát.
A színészek viszont ezúttal inkább
csak eszközei voltak a rendezői vízió
rögzítésének.
Többségüknek nem a játéka, hanem
az alkatában
kifejeződő
személyisége dominált. A rendező ugyanazt az alázatot követelte tőlük, mint
pl. Jancsó a maga szereplőitől: úgy
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hordozzák szerepük súlyát, mintha bele-, mintha vele születtek
volna.
És
Gyöngyössy Imrének nem kellett csalódnia szövetségesei ben : Lukács Sándor, Kozák András, Frautisek Velecky, Bihari József eszköztelen hitelességgel élték filmbeli sorsukat és ugyanakkor szerepük szerint képesek voltak tragédiajuk
egyetemességét is felmutatni.
Egyetlen színész van, aki ennél is többet tesz, aki megíratlan, jelzésszerű szerepét teljes ívű sorstragédiává tágítja: Törőcsik Mari. Törőesik szavak nélkül érzékelteti, hogya másállapot,
az asszonyi
életet kiteljesítő áldott állapot a pokolnak
ebben a bugyrában a legsúlyosabb emberi
terhet jelenti. A fizikai kín - a megcsúfolt remény és a reménytelenség kifej ezésévé válik a vásznon. Töröesik vajúdá-

sában nem az elkerülhetetlen fájdalom a
legszívbemarkolóbb, hanem az állapotát
meghazudtoló jövőtlenség.
Játékának leleplező őszintesége elmegy az önleleplezés
és az elviselhetőség szélső határáig. Törőesik szépsége, itt a dráma íve szerint saját ellentétébe csap át. Nemcsak az arca,
a válla, a nyaka is eltorzul, és mégsem kiábrándító. Mert semmi sem idegen, semmi sem megbotránkoztató, ami annyira
emberi, mint Törőesik Mari művészete.
A nagyközönség és a művészfilm közt tátongó, mind aggasztóbb szakadékon Gyöngyössy Imre filmje nem fog hidat verni.
De azok, akik készek átmenni ezen a pallón, földbe gyökerezett lábbal állnak majd
meg a szabadságvágy e költői emlékművének talapzatánál.
Földel Anno

SZARvASSA

VALT FIÚK (színes, magyar, Budapest Filmvállalat,
197~.)
R.: Gyöngyössy Imre; I.: Gyöngyössy L és Kabay Barna; O.: Kende
dor Todorov, Kozák András, Lukács Sándor, Törőesik Mari.

.
Janos;

Sz.: To-

"Esszéfilrn"

vagy kalandregény?

Révész György: Pendragon

legenda

Az igazi nagy sikerhez minden kellék
együtt van. Főképpen a pompázatos szereposztás. Gazdagabbat nehéz lenne elképzelni. €s a gazdagságban van néhány telitalálat is. Például Halász Judit Cynthiája. Ez
a holdvilágos kékharisnyaságból és egészséges szerelmi kíváncsiságból egybeszött,
tréfásan erotikus
filozopterideál. Vagy
Major Tamás ügyvédgengsztere. Nemcsak
a megszokott fanyar iróniával, hanem a finoman kitett idézőjelekkel is. (Ebben az
egész, regényből filmsztorivá vált históriában, ahol komolyság hangsúlyozza a játékot, és játékosság teszi a komolyságot
még komolyabbá, az elemek kölcsönös,
egymást idézőjellel
aláhúzó
egységét
cpizódszerepben is ő érzi-játssza igazán.)
Schütz Ila "decens" hétköznapisága tapintatosan ellenpontozza az elszabadult filoszfantáziát. Csak eddig egyértelműen jó a
játék. Mert itt van a határ is, ameddig az
egyértelműség még jó.
Megint csak például: Darvas Ivánnál
earlebb earl biztos nincs. De az elegancia
mögött mi.ntha eltűnne az életét titkokra
áldozó misztagógus, a játékos-humanista
boszorkánymester. Tordai Teri is inkább
vonzóan, szinte szelíden szép, mint démonikus. És ha a démonia hiányzik, nyilván
szó sem lehet azokról az idézőjelekről.
amelyek a harmincas évek majdnem kom-

mersz "végzet asszonya" nőideálját persziflálják. És persze Latinovits Zoltán. De nála is a méla szerelmi révületben való
csetlés-botlás, az önmagával szemben is
kaján intellektuális kíváncsiság, a botcsinálta történelmi mesterdetektívség és a
magán is csodálkozó Don Juanság egységében a hódításra esik a hangsúly. Ettől
pedig az egész figura ha szellemi légkörét
nem veszíti is el, de félszeg báját igen.
Daliásabb-férfiasabb
lesz. Olyan hódító
Bátky, akinek a tréfás szellemi-történelmi
Odüsszeia csak furcsa kaland. Nem a szellemi ember, a "felesleges tudományok doktora", akinek a hódítás csak kajánul véletlen, szornonkás ajándék.
A szereposztás és a játék a sikerhez így
is elég lenne. És ehhez még hozzávehetjük
a biztos rendezői tudást, a színek varázsát,
a hely és a történet egzotikumát. Nem
Londonét, hanem a walesi romokét. Nem
a harmincas évekét, hanem a középkorét.
No meg egy közismert hiányt: hogya bevált patronokat kerülő, jó filmkomédiában nem vagyunk gazdagok. Mindez
együtt a kevésbé átütőt is jóvá avatná.
Csakhogy ... De ezt a színészi játékról
mondottakat is magába foglaló "csakhogy" -ot messzebbről kell kezdeni.
A Pendragon
legenda
mulatságoskomplikált történet. És ebben a mulatsá-
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jában konkretizál. A csodaregényt, amelyből középkori borzongásokat felhozó kelta
kísértethistóriát
farag. És a rózsakeresztesek kultúrtörténeti kuriózumát, vagyis az
esszéregényt. A három elem egymás mellett kölcsönösen megsemisíti a másikat.
Egymásra montírozva, strukturálisari egybeszerkesztve hármas az eredmény. Az elemek támogatják-felerősítik
egymást. Az
esszé megnyitja a kriptát a kisértetek előtt,
hogy azok ítálkezhessenek
a gengszterek
felett. A gengszterek pedig mozgatják az
egész regénymechanizmust, hogy kibontakozhasson az esszé, és szükség legyen a kísértetekre. A támogatás-felerősítés
azonban egyben megkérdőjelezés és idézőjelbe
tétel is. A kísértetek ugyanis nemcsak igazolják, hanem parodizálják is az esszét. A
gengszter pedig, akinek nem a mesterdetektívvel kell megküzdenie, hanem a természetet leigázó, középkori walesi nagyúrral, eleve vesztessé lesz. Nem lehet az
alvilág hőse, csak annak a karikatúrája.
Végül pedig - és ez a legfőbb eredmény
a három elem egymásrajátszásából
Szerb egy negyediket kap. Egy önéletrajzi-lírai elemet. És ez nyilván nemcsak számára a legfontosabb, hanem művészileg is
az.
Megkapja ugyanis dr. Bátkynak az egykori Szerb-novellákból is ismert figuráját,
a filozopterségnek ezt a pasztell színekkel
festett ideáltípusát. Aki egyetlen szenvedélyt ismer: a múlt megfejtésének
szellemi lázát. Mivel azonban a múlt örök
distancia, nem is az eredmény izgatja, hanem a folyamat. Nem a megfejtett titok,
hanem a titok fej tése. Ahol a hangsúlya
titokra esik, és nem a megfejtésre, az eredmény inkább félt, mint áhított. De ez csak
Bátky egyik "rétege". Ha csak ez lenne, a
német romantika felejtette volna itt egy
idegen
környezetben. De a "felesleges tuirányból kell elindulni.) Nem lehet a végdományok
doktora" egyszerre éli és szemeredmény direkt megfogalmazására törni,
léli önmagát. Éli a titokfejtő szenvedélyt,
és ezt megtámogatni-indokolni valahogya
és szemléli a vonzó anakronizmust, Tudja
részekkel. De haladjunk sorjában.
A cél érdekében egyszerűsítsük a bo- a rög eszm éről, hogy rögeszme. De hiszi,
hogy a nemes rögeszme több a lapos valónyolultságot. Szerb vesz három korabeli,
ságnál. A szenvedélyt iróniával tompítja.
közkeletű, szinte sémává vált és' különböző szintű regénytípust. A detektívregény t, A szürke realitást pátosszal fűti. így jön
amelyet itt gyilkos örökséghajsza formá- létre körülötte - a regény három réteg é-

gosság és a komplikáltság nem is ellentét,
és nem is egyenrangú társ. A história
ugyanis éppen komplikált volta eredményeképpen mulatságos. És ez az eredmény
a részek összege is, meg több is annál,
nint minden művészi alkotásban. Tehát
valószínűleg meg- kell tartani az elemeket
- vagy egy részüket! - és főleg a keverési arányt, hogy megkapj uk a végeredményt. (Vagy valahonnan, egészen más
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ben egy olyan szellemi atmoszféra,
amelyben a szenvedélyt a malícia nosztalgiává szelídíti, de a hétköznapot álomvilággá lényegíti a vágy. Összetett-villódzó,
sokszínű szellemi tartalom ez. Nem kiindulópont Szerbnél, hanem végeredmény. És
a film - úgy tűnik - éppen ezen a szellemi atmoszférán. akad fenn.
Ugyanis ez az atmoszféra éppen szellemi voltában valószínűleg kétszeresen is
az irodalmi ábrázoláshoz kötött. Annak a
nyelvből következő speciálisan elvont jellegéhez és epikus komplexitásához.
Az irodalmi mű különböző összetevőitsikeres komponálás esetén - a nyelvi
megformálás teszi homogénné. Amennyiben - epikáról lévén szó - az írói előadást a cselekményleírással. a környezetrajzzal, a szereplők szóbeli megnyilatkozásaival, a gondolatok esetleges megszólaltatásával, a szerzői kommentárral és minden egyéb elemmel együtt átszövő nyelvi
egység, nyelvi kontextus az, amely az odaés vísszautalásoknak, a hangvétel változásainak, az idéző- és zárójelek egységének
a létrehozásával az elmondott történés körül légkört teremt. Olyat, amelyben
az előbbiekben
jellemzett
ellentétek
nemcsak megférnek, hanem kontrasztolják-ellenpontozzák
is egymást,
és
együttesen adják az emberi benső világ
szellemi sokszínűségének komplex képét.
És mennél sokszínűbb ez a belső világ márpedig Szerb ábrázolásában ugyancsak
az -, a megjelenítés annál inkább nyelviirodalmi. Ebből következik, hogya film
- amely ugyan eleve feltételezi a hangot
és a szellemi világ primér megnyilatkozását, az emberi szót, de természetrajzából
következően mégiscsak a köznapi valóság éppen hétköznapiságában megragadott
vizuális megjelenítéséhez kötött -, ezzel
az összetett szellemi tartalommal nehezen
tud mit kezdeni. Annál is inkább, mert ennek a szellemi tartalomnak a megszólaltatása olyan erős elvonatkoztatás, amely a
filmbeli ábrázolás stilizációs lehetőségeit és
a filmre jellemző fiktivitás szintjét messze
meghaladja.
Sőt, eredendően még az epikára sem jellemző. Illetőleg ott is határeset. Olyan ha-

táreset. amelyet a XX. század végletesen
intellektuális prózajának azok az irányzatai teremtenek meg, amelyekhez Szerb
kapcsolódik. És nála is csak a három réteg egymásba játszásából jön létre mint
negyedik réteg, amely epikus bravúr es
magasrendű művészi végeredmény ..
Na mármost: Révész György Pendragon
legendá-ja ezt az irodalrní-művészi vég-
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eredményt teszi meg filmművészeti kiindulópontnak. És ez már eleve óriási kockázat. Leegyszerűsítve: nem oahárom rétegből akarja megkapni Bátky ellentétes
érzelmi és intellektuális tendenciákat egyesítő, annyira rokonszenves, de bonyolult
szellemiségét, hanem ennek a szellemiségnek a direkt megjelenítésére tör, és ehhez
idézi fel - töredezetten~hiányGsan - dokumentációként a három réteget. Ezt a
szellemiséget pedig a költői nyelv meg
tudja szólaltatni - epikában az is csak
sokszoros áttételeken át -, de a kamera
nem. Nem azért, mert kisebb rangú művészi eszköz, hanem mert másfajta művészi eszköz. És ebből a másfajta jellegből
következik ezúttal a balsiker vagy legalábbis félsiker .
A regény ugyanis nyelvi-irodalmi eszközökkel, egy kontextus részeként létrehozza azt a szellemi légkört, amely természetes közeg a könyvtárak Oasanovájának
és Sherlock Holmesának intellektusa számára, Ebben végeredményként-összegzésként mint utolsó szín a palettán evidensen
ott van minden, ami ezt az intellektust jellemzi. A Szerb Antal-i szentimentális malícia szikrázó kisüléseként természetes elem-

ként van ott. A necfrivol irónia muveszi
kátéja, a büntetését törvényszerüen elnyerő jótett, a tudós moráljának és a kor erkölcsének az ellentéte, a gengszterhistória
és a kanti etikából tett szigorlat kettőse,
no meg a filológusszerelem, amely úgy
csókolja Cynthiát, mint egy angol szonettet ötödfeles jambusokban. De ami a maga közegében érthető és természetes, az
egy más közegben - vagy talán közeg
nélkül - kiürül. Legfeljebb dísz,. rosszabb'
esetben "bemondás", amit a néző nem tud
mihez kapcsolni, mert a filmben nem is
igen van mihez. A rendező persze érzi ezt
a problémát. Ezért csinál intonációs-bevezető kép- és hangsorokat, amelyek nemcsak a színhely és a történés hangulatát
hozzák, hanem az alapkontrasztét,
az
álomvilág és a való világ ellentétét is megadják. Még túlkonkretizálva is. Hiszen
Szerbnél ebben a regényben a fasizmus amit itt zenei elemek érzékeltetnek - csak
távoli analógia. A tényleges ellentét a "lelki elvé" és a modem civilizációé. Ezért iktat be narrátorszöveget vagy közvetlen gondolatmegszólaltatást. Ezért viszi el hősét
a régiségboltba, hogy a tárgyak fiziogn6miájából
odasnittelve-megidézve az

egykori Pendragonokat is - levezethesse vagy inkább kibontsa Bátky pszichológiáját. Legalábbis megteremtse a légkört,
amiben az megszólal. De azt hiszem, ez
kevés. A film nem tudja felépíteni - az
irodalom, jelen esetben az epika igen azokat a feltételeket, amelyekből ez terrnészetes következmény. Igy már a kiindulópont, a rendezői alaptétel felemás. Ebből
következik, hogya további építkezés, az
egész filmszerkezet is csak az lehet. Ha
ugyanis a regénybeli végeredményből a
filmben kezdet lett, akkor az építőkövekhez való egész viszony megváltozik.
És a Pendragon-filmben tényleg ez történik. A "háromlépcsős" regénysztori megjelenik a vásznon. De nem mint olyan
művészi alap, amelyre épül valamilyen az összetettség bizonyos fokán megálló szellemi-művészi végeredmény. Hanem
mint egy előleggé tett végeredmény felemás képi indoklása. Amely éppen teljességre való törekvése következtében eleve
részleges, sőt töredezett. Félreértés ne essék. A rendező nem hűtlen volt az irodal- .
mi anyaghoz, hanem túlzottan hűséges.
A mű minden elemét akarta, és ezért a
lényegből menet közben sokat elveszített.
Először azért, mert egy ilyen sokszálúszlnű regény minden mozzanata nem fér
be egy filmbe. Másodszor, mert ami az irodalomban jó, az nem biztos, hogy a filmben ugyanúgy, ugyanolyan jó. Sőt, majdnem biztos, hogy nem. Legalábbis, ha

nemcsak egyszerű adaptáció akar lenni,
hanem öntörvényű művészi alkotás. Itt is
erről van szó. Majdnem minden részlet
megvan, mint a regényben. De nem áll
össze olyan művészi egységgé, mint a regényben. Nem is olyan mulatságos. És azt
hiszem, a regény ismerete nélkül - éppen
zsúfoltsága és töredezettsége miatt - nem
is egészen érthető.
A rendező nagyon szereti a regényt.
Minden színét-hangját meg akarta szólaltatni. Ez teszi kérdésessé az eredményt.
Egy kevés - Szerbre annyira jellemző
-- hűtlen hűség segített volna. Amely kiválaszt egy meghatározó elemet. Azt, amelyiket a három elemből a leglényegesebbnek érez. Erre építi az egész filmszerkezetet. Ennek az erős hangsúlyozásával
próbálja visszavarázsolni a teljes - nála
törvényszerűen hiányzó - bonyolultságot.
A szellemi-intellektuális
konklúziókban
pedig megelégszik azzal, ami ebből a szálból spontán módon következik.
A tehetség és a művészi fantázia így is
érződik. De az eredmény nincs ezzel
arányban, merj az eltévesztett koncepció
visszahúz. Ez érződik a színészi játékon is.
A kisebb szerepeket nem fogja szorosra
a rendezői elképzelés. Ezek élnek és kiteljesednek. A mondanivalót hordozó nagy
szerepek azonban, éppen a teljesség igénye
miatt, egysíkú bbak nemcsak a regényalakoknál, hanem a rendezői ideálnál is.
Poszl.r György

PENDRAGON

LEGENDA (színes, magyar, Hunnia Játékfilmstúdió
Vállalat, 1974.)
R.: Révész György; I.: Szerb Antal regényéból Révész Gy.;. O.: Illés György; Sz.:
Latinovits Zoltán, Darvas Iván, Halász Judit, Torday Teri, Timár Béla.

"Csupa vérzés, csupa titok ... ··
Wajda: Menyegző
Kezdjük egy lehangol6

ténnyel

Nem arról van szó persze, hogy a mi
sajtónk nem becsülné Wajdát. A lengyel
A Mozgóképforgalmazási Vállalat 1974. rendező világhírű, s ez esetben a hírnév
június első hetében mutatta be Budapesnálunk is érvényes. Ha Wajda arra a ten Wajda új filmjét. A krakkói ősbemu- csöppet sem eredeti - ötletre bukkan,
tató idején a lengyel nézők vállukra vethogy olyan színdarabot kellene rendezni,
ték a rendezőt - Pesten a gyér érdeklőamelyben a néző is játszik, akkor az idedés miatt két hét után a filmet vették le vágó nyilatkozatok kellő terjedelemben
a műsorról.
meg fognak jelenni a mi sajtónkban is.
Nem ez az első eset. Hogy lengyel pél- Mindenesetre Wajda ötlete sokkal nadánál maradjunk,
emlékeztetnem kell gyobb teret kap, mint az a vidéki magyar
Munk Eroicájára: ez a film is fájdalmas
egyetemi színpad, amely az ötletet már
gyorsasággal tűnt el a mozik műsoráról,
meg is valósította, mielőtt még Wajda
nyilatkozott volna ...
Ha szabad a művészeti tájékoztatás feladatáról
pár szót mondanom, megkockázFolytassuk a megértés nehézségeivel
tatom azt a véleményt, hogy kevesebbet
Mielőtt - szokás szerint - a magyar kö- kellene foglalkoznunk a különböző alkozönség fölött törnénk pálcát, tárgyilagotók nyilatkozataival,
és sokkal többet a
san illik elismerni, hogy körülbelül ezt a múvekkel. S ha híre érkezik annak, hogy
sorsot lehetett volna előre megjósolni a elkészült egy olyan mű, mint a Menyegző,
Menyegzá-nek. Tudniillik, ilyen esetben
akkor annak befogadására készítsük elő a
előre fel kell készíteni a nézőket, magyamagyar közvéleményt. Annál alaposabban,
rán szólva tisztességes tájékoztatásra, sőt minél nehezebbnek ígérkezik ez a befogareklámra van szükség, Ez azonban elmadás.
radt. Mint kívülálló, talán megemlítheKijowski, a Menyegző forgatókönyvétem, hogy egyedül a Filmkultúra próbálta
nek írója szerint a film alapjául szolgáló
előzetesen is érdemben segíteni a film be- dráma, Wyspianski költői színjátéka
"a
fogadását. Egy szakmai folyóirat azonban . legismertebb irodalmi alkotás Lengyelorkevéssé hatásos ott, ahol tíz és tízezrek
szágban". Nálunk viszont - kár volna tafelvilágosítása volna a cél.
gadni - Wyspianski még a művelt értél31

rmseg óriási többsége számára is legfel- gátló akadállyá vált - a filmben elhangjebb pusztán kósza név a lengyel irodazó versek olykor taszítják azt, aki a malom történetéből.
gyar költészet legjobbjainak strófáiból taEz tehát a befogadás első nehézsége nulta meg, hogy egy vers mitől szép s
a magyar nézőnek "a leglengyelebb" iro- egyáltalán, mitől vers ... A filmen szeredalmi mű filmváltozatában kell eligazod- pel egy költő is - máig nem tudom, hogy
nia. Míg Wajda arra számíthatott, hogy némely mondataínak riasztó szépelgése őt
lengyel nézői kötelező iskolai olvasmánymagát jellemzi-e, vagy pedig a fordítót?
ként ismerték meg a Menyegző-t, a ma- Feltételezem azt is, hogy az eredeti dráma
gyar néző tanácstalanul kapkodhat ja a fe- nyelve a szereplők jelleméhez idomult, de
jét, amikor szemmelláthatóan valaha lé- a magyar szöveg e tekintetben sem ad
tezett, ám számunkra teljesen ismeretlen
elég fogódzót.
hősök elevenednek meg a falusi lakodaNem merem azt állítani, hogy prózában
lom szereplőinek képzeletében.
- esetleg a francia műforditók gyakorlaLehet persze azt állítani, hogya mű él- ta szerint rímtelen versben - kellett volvezetéhez nem szükséges minden egyes na fordítani ezt a filmdrámát. de annyit
látomás, történelmi utalás megértése. Ez meg kell vallan om, hogy engem zavartak
azonban azt jelenti, hogy egy szépen fényezek a versek, még ott is, ahol korrekt
képezett, bravúrosan rendezett film élve- hangzással szóltak: egy nagy költőt nem
zetéhez nem szükséges a teljes mondaniszabad annak kitenni, hogy más nyelven
valót felfogni - elég, ha gyönyörködünk
iskolás-közepes költőként deklamáljon.
a mesteri képekben ...
E tekintetben magyarázatok sem segítenek eleget. A művészet némileg hasonlít
És mégis: hozzánk sz61 eJ: a film
a szerelemhez - utólagos eligazításokkal .
senkit sem világosíthetunk fel arról, hogy A befogadás felvázolt nehézségei ellenére
milyen káprázatos élményekben részesült,
már az első percekben éreznem kellett,
ha közben nem érezte ezeket az élményehogy a lengyelek után talán éppen hozket. Töredelmesen bevallom, hogy magam zánk áll legközelebb Wajda filmje. Elsősem ismertem fel Branickit, a hazaáruló
sorban persze azért, mert a lengyel és mafőparancsnokot, amint "Nagy Katalin cár- gyar történelem nagyon is rokon vonásonő aranyait osztogatja" - a film megte- kat mutat fel, ezen túl azonban azért is,
kintése után idevágólag beszerzett informert a film néma és háttérbe szorított, de
mációk pedig nem pótolhat ják az egyidenagyon is emlékezetesen megmutatott szejű élményt.
replői között minden bizonnyal magyarok
Wyspianski persze nem tehet arról, is megjelennek. Már a film kezdetén,
hogy a magyar értelmiségiek óriási több- amikor az esküvői menet Krakkóból Brosége meglehetősen tájékozatlan a lengyel nowicébe tart, látjuk az osztrák-magyar
történelemben (Wajda már kevésbé ár- hadsereg gyakorlatozó katonáit, s később
tatlan: mivel nem csupán a lengyel né- is - nagyon hangsúlyos pillanatokban zöknek alkot, kicsit talán többet tehetett
feltűnnek az ismerős egyenruhák. Némavolna a film dekódolásának megkönnyítéságukkal is ők erősítik fel, a film szerepse végett.) De egy valamivel a lengyel lői által feltett kérdést: "Hol van Lendrámaköltő is megnehezítette a magyar gyelország?" Nekünk kell magunkban
néző dolgát - azzal, hogy darabját vers- megfogalmaznunk a választ - Lengyelben írta meg. Wajda bátran vállalta, hogy ország, a század elején, az osztrák-maa film hősei is versben beszéljenek, mint
gyar és orosz imperium ban volt.
ahogy egyébként mondjuk Az ember traA történelem népek megítélésére aliggédiájá-nak filmváltozatát is nehezen leha használhatja a teljes bűntelenség és a
hetne elképzelni prózában. De ami Len- tökéletes bűnösség fogalmait. A legtöbb
gyelországban természetes, nálunk újabb
európai nép elnyomó és elnyomott is volt
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története során, s márcsak ezért sem lelkesítenek az olyan krítikaí művek, amelyek tendenciózusari kiválasztott morális
elvekkel fedik el a história szörnyű valóságának tényleges bonyodalmait. Wajda
azonban jogot szerzett arra, hogy bennünket is emlékeztessen szívesen elfelejtett
dolgokra: az a művész, aki a Légió-ban
kímélet nélkül megmutatta, hogya
lengyelek nemzeti mámorukban egy másik
nemzet (a spanyolok) elnyomásának eszközei lettek, egy magasabbrendű elkötelezettség nevében jogosult megmutatni azt
a történelmi pillanatot, amikor a magyarok is részesei voltak más nemzetek elnyomásának.

Az eltévedt loval
A film érzelmileg legsűrűbb és eszmeileg
is legtöbbet mond ó képei számomra azok,
amelyeket többen a legtalányosabbaknak
éreztek - Jasiek lovaglásának képei. A
menyegző résztvevőinek szállást-lakomát
nyújtó házigazda részeg lázálmában úgy
véli, eljött az elhatározó harc ideje. A
nemzeti jelvényekkel, az aranykürttel és
pávatollal feldíszített Jasieket lóra ülteti,
hogyamegszállók
elleni küzdelemre szólítsa fel a népet.
Jasiek őrült vágtába kezd, alvó falvakon, kísértetes tájakon száguld át, üldözői elől menekülve elhagyja szent [elvé33

nyeit, s végül visszatér a tanyára, elgyötörten, dolgavégezetlenül. A nép nem kelt
fel, sőt a mulatozó tanya vendégei sem
látszanak harcra készeknek - minden értelmetlen és kilátástalan.
Számomra ez a céltalanná vált lovaglás
sűríti leghívebben a film mondanivalóját,
s ez kapcsolja a lengyel művet a magyar
hagyományhoz, közelebbről Ady Endrének, Wyspianski kortársának verséhez, Az
eltévedt lovas-hoz. Ha meg kell fogalmaznom, hogy mit látok a film képeiben, önkénytelenül is a klasszikus vers sorait
mormolom:
Csupa
Csupa
Csupa
Csupa

vérzés, csupa titok,
nyomások, csupa ősök,
erdők és nádasok,
hajdani eszelősök.

A filmbéli táj, már az első percekben
azt a magyar vidéket· idézi tudatomba,
ahol "Vak ügetését hallani Eltévedt, hajdani lovasnak", Adyból ismerős nekem ez
az "erdővel, náddal .pőre sík", amelyet
Witold Sobocinski képei idéznek fel, s a
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menyegzösök szűntelen dala is úgy hallatszik, mint a versben:
Itt van a sűrű, a bozót,
Itt van a régi tompa nóta,
Mely a süket ködben lapult
Vitéz, bús nagyapáink óta.
Ez a jellegzetesen és összetéveszthetetlenül kelet-európai táj, ahol "dombkerítéses síkon Köd-gubában jár a November",
s ahol nemcsak Jasiek, hanem oly sok
más hírvivő hiába akarta éleszteni, harcba vinni a lelkeket:
Hajdani, eltévedt utas
V ág neki új hínárú útnak,
De nincsen fény, nincs lámpa-láng
És hírük sincsen a faluknak.
Alusznak némán a faluk,
Múltat álmodván dideregve ...
Ady (és Wyspianski) számára azért
olyan eleven a múlt, mert az ősök nem 01dották. meg azt, amit meg kellett volna 01-

daniuk, elvesztették azt, amit meg kellett
volna oltalmazniuk, a múlt szinte a jelen
fölé nő, mert nincs is jelen, a múlt él tovább és a bizonytalan, kísérteties jövő ábrándképe segít elviselni a hamis, nem igazi jelent. Ezen a tájon az álom is a valóság része, Ady versében éppúgy, mint
Wyspianski drámájában szükségképpen
jelenik meg a vízió; a múlt rémképei és a
jelen árnyai néhol szinte kibogozhatatlanul keverednek:
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.
Hol joltokban imitt-amott
Os sűrűből bozót rekedt meg,
Most hirtelen téli mesék
Rémei kielevenednek.
Nem illik egy film kapcsán ennyit idézgetni versekből, s nem is szeretném azt a
benyomást kelteni, mintha szerintem Az
eltévedt lovas-sal érdemben jellemezhetnénk Wajda filmjét. De a tematikai rokonság és a látomásrendszer analógiái
olyan közös történelmi vonásokra utalnak,
amelyek igenis fontosak e film helyes értéséhez, s annak belátásához, hogy ez a
"leglengyelebb" film mennyire közel kell
hogy álljon hozzánk.
Ha - egyáltalán - a saját történelmünk még közel áll hozzánk. Ha nem akarunk olcsón megszerezhető fölénnyel kívülről ítélkezni róla. S ha nem akarunk
kritikátlanul eltévedni benne.

A népbarátok
Most látjuk, a Menyegző-ből, hogy Wajda
korábbi filmjei is mennyit köszönhetnek
Wyspianskinak. A nemzetietlen fölény és
a kritikátlanság végleteinek ugyanilyen
elkerülése jellemezte már a Légió-t is:
Wajda megérti azt, amit meg kell érteni,
de elutasítja a tarthatatlant, a megromlott és ezáltal hatástalanná .vált mítoszokat.
Az a krítíka, amelyet a film egész cselekménye és jelképrendszere fejez ki, kétségtelenül a népbarátokat sújtja legheve-

sebben. Lengyelország századeleji írói-művészéti köreiben is hatott az az eszmei
irányzat, amely felismerhető rokonságban
áll részben az orosz narodnyikokkal és bizonyos részben a mi későbbi népi mozgalmunkkal. A filmbeli Vőlegény is ilyen
tiszta, álmodozó népbarát, ,aki odáig megy
a parasztok iránti rokonszenvében, hogy
"költő létére" parasztlány t vesz feleségül.
A menyegzőre sereglő értelmiségi-művész
vendégeket is áthatja "a nép" iránti szeretet, "a néptől" várják a megváltó tettet,
Lengyelország felszabadítását.
A nép
azonban nem pusztán az álmodozó értelmiség eszköze lehet, hanem mint a
film súlyos utalásai is emlékeztetnek rá
- az ellenforradalomé is (lásd az 1846-os
galíciai felkelés szörnyű tapasztalatait),
sőt a népnek meglehetnek a maga saját
céljai is, amelyek messze meghaladják az
úri-értelmiségi ábrándokat. Ezért a népbaráti illúzióknak elkerülhetetlenül szembe kell ütközniük a valósággal, amelyet a
filmben jelképi erővel fejez ki a zárójelenetek egyike: a parasztok uraik torkának
szegezik kaszáikat.
Ahol nem mernek a népi forradalom
következetes útjára lépni, ahol nem merik vállalni a harcot, ott a nosztalgiák, áhrándok, hazafias felbuzdulások törvényszerűen jutnak el a meddő álmodozásig,
az üres tervkovácsolgatásig, a tehetetlenséget jótékonyan feledtető duhaj mulatozásig. ilyen értelemben az egész "menyegző" is jelkép, a dáridós menekűlés szimbóluma.
Tudjuk, hogy Wyspianski tanult a francia szimbolistáktól. A Menyegző azért sikerülhetett ilyen tökéletes hűséggel, mert
Wajda is remekül él a szimbólumteremtés eszközeivel. Ráadásul ő is festőnek tanult eleinte, mint Wyspianski, s meg tudja teremteni azokat a tablókat, amelyek
szédületes kavargásukkal belevésődnek a
néző emlékezetébe.
Filmszakember dolga, hogy a rendező
fogásait felfedje, jellemezze, egy irodalmárnak nem is állna jól, ha most különböző kameraállásokról s hasonlókról értekezne. E jegyzetek csupán arra akartak figyelmeztetni, hogya befogadást nehezítő
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mozzanatok ellenére mennyire magyar
ügy is a Menyegző, mennyire a mi problémáinkról is szól, amikor felejthetetlen
képekben ítélkezik a küldetésről szavaló,

de a küldetés feltételeivel, tartalmával, lehetőségeivel és követelményével vajmi kevéssé számoló álmodozók felett.
Fekete S6ndor

MENYEGZO (Wesele) színes lengyel, 1972.
R.: Andrzej Wajda; I.: Stanislaw Wyspianski drámájából
Andrzej Kijowski; O.:
Witold Sobocínski ; Z.: Stanislaw
Radwan ; Sz.: Eva Zietek, Daniel Olbrychski,
Andrzej Lapicki, Maja Komorowska.

A dokumentum folytatása
Kazan: A látogatók
A dokumentum

A Nagyvilág-ban néhány évvel ezelőtt
megjelent egy dokumentumregény. DélVietnamban történt, 1966-ban. Egy amerikai őrjárat valamelyik faluban foglyul ejt
egy vietnami lányt. Egy ideig hurcolják
magukkal, majd - az őrjárat egyetlen
tagjának kivételével - mindannyian megerőszakolják. Utána agyonlövik. Az egyetlen fiatal katona, aki nem volt hajlandó
részt venni az akcióban, később feljelentette a gyilkosokat. Ebből rengeteg kellemetlensége támadt, mert fölött-esei vagy
fölháborodtak azon, hogy valaki a saját
bajtársait akarja hadbíróság elé állitatni
("egy vietkong miatt"), vagy egyszerüen
jobbnak látták eltussolni az ügyet. A fiatalember azonban nem tágított, és hosszú
hercehurca után, túllépve a szóban forgó
hadosztály hatáskörét, sikerült kiszivárogtatni a történteket a kormányhoz. A hadbíróság elítélte a gyilkosokat. Később rövid idő után - sorozatos újratárgyalások során fokozatosan szabadon engedték
őket.
A lejátszódott eseményekben nem anynyira a "köznapi" atrocitás döbbenetes
{sajnos, a hasonlókhoz századunk Auschwitzai és My Laí-jaí hozzászoktattak bennünket), hanem az a morálnak álcázott
cinizmus, amely fölháborodik a bajtársi

gyilkosok "meghurcolásán" . A mai Amerika eltorzult erkölcsi arculatát deríti föl
ez a napfényre hozott dokumentum; azét
az Amerikáét, amelyik háborús büntettein
kívül most már saját állampolgárai gondolkodásának tömeges deformálásáért is
felelős. Mert deformált gondolkodással valóban nehezen érthető meg, hogy miért jár
ugyanabban a háborúban k!i.tüntetés az
egyik gyilkosságért és hadbíróság a másikért. Ha nemzeti hőstetté emelik a népirtás t, akkor tényleg zavarba ejtő a felelősségre vonás egyetlen "vietkong" haláláért. Amerika - és nemcsak a háborús
Amerika - zavarát mutatta meg e délvietnami epizód dokumentuma. Tárgyilagos leírásánál aligha lehetne [ellemzőbben,
szélesebb érvénnyel következtetni
egy
egész társadalom betegségére.
Elia Kazán mégis erre vállalkozott. Forgatókönyvírójával, Chris Kazánnal együtt
folytatta a történetet. Az eredeti dokumentumról már készült film. Amivel Kazan próbálkozik, nem más, mint a dokumentum továbbgondolása fiikcióvá.

A fikció

A látogatók kísértetiesen
olyan, mintha
egy színdarab filmváltozata volna. Kazan
nem hiába nevelkedett színházi drámatur-
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gián, filmje szinte maradéktalanul megfelel
az arisztotelészi követelményeknek. Cselekménye egyetlen nap alatt játszódik le,
hajnaltól hajnalig. Egyetlen helyszínen.
Ez a helyszín akár Agatha Christie valamelyik bűnügyi já~ak
is szolgálhatna
terepként: elegáns, magányos ház, körülötte havas táj.
Nem véletlenül említem Agatha Christie-t. Kazan a titok feszültség ével indítja
a filmet. Negyed órája nézzük már, és
még halvány sejtelmünk sincs, hogy miről
lesz szó. Megismerkedünk á lakókkal:
Marthával és Billel, néhánynapos csecsemőjükkel - és Martha apjával, aki a nagy
házhoz csatlakozó kis dépendance-ban láthatóan egész éjjel verte írógépének billentyűit. Bill kisvártatva elmegy újságért. és
ezalatt két fiatalember érkezik: Tony és
Mike. A látogatók. Azt mondják, hogy
Bill bajtársai. Tony őrmesternek szólítja
Mike-ot. Martha beengedí őket. Hamarosan Bill is visszaérkezik.
A jövevények első perctől furcsa, ellenszenves idegenszerűséggel
viselkednek.
Bill is szótlan. Reggeli után Mike lepihen,
Bill és Tony körüljárják a házat. Tony beszélgetés közben kijelenti, hogy ő már
nem haragszik Billre. Odabent Martha takarót terít Mike-ra.
Húsz-huszonöt perc után még mindig
csak azt érezzük, hogy itt valami titok
lappang .. A titok jó dramaturgiai eszköz.
Feszültséget kelt. El lehet vele érni, hogy
odafigyeljünk, és közben lényeges dolgokat tudjunk meg a szereplőkről. A látogatók első fél órájának végén megtudjuk,
hogy Bill, Mike és Tony együtt szolgáltak
Vietnamban, Mike mint őrmester parancsot adott egy tizenöt éves vietkong-gyanús lányelfogására, Bill kivételével megerőszakolták és megölték - és Bill volt
az, aki följelentette őket. Két év után szabadultak, majd csatangoltak egy kicsit, és
most idejöttek. (Kazan megváltoztatta a
neveket az eredeti dokumentumregényhez
képest, amelynek szereplői szintén nem a
saját nevükön jelentek meg.)
Ettől kezdve a dramaturgia ősi szabálya szerint "a titok feszültségét" fölváltja
"a biztos bizonytalanság
feszül tsége".

Mindenki biztos abban, hogy valami történni fog, de senki sem tudja (legföljebb
sejti), hogy mi. És még egy dolog biztos:
az a valami csak a film végén fog bekövetkezni.
Az időt azonban addig is ki kell tölteni.
Most lenne arra szükségünk, hogy mínél
alaposabban megismerjük a szereplők jellemét és tetteik indítékát.
Mit tudunk meg a továbbiakban A látogatók hőseiről? Billről mindenekelőtt
azt, hogy elhallgatta a Dél-Vietnamban
történteket, és otthon csak annyit mondott
el, hogy belekeveredett valamibe. Martha,
amikor megtudja az igazságot, fölhárborodásában a rendőrséget akarja hívni, hogy
megvédje magukat Mike-éktól, de Bill
nem engedi. Harry, Martha apja egészen
másképp reagál. Ű már eddig sem igen
állt szóba Billel: nem tudja megbocsátani,
hogy Marthával nem házasodtak össze.
("Mindig is olyan félbuzinak tartottam"
- mondja, amikor megtudja, hogy Bill
nem vett részt a vietnami lány megerőszakolásában.) A fiúkkal hamar összemelegszik. Friss barátságukat megpecsételendő, közös vadászaton leterítik - Mike
puskajával - a szomszédék dán dogját,
amelyik megmarta Harry korcs kutyáj át.
Harryben, illetve a fiúkban két háborús
nemzedéket állít egymás mellé Kazan.
Harry gondolkodás nélkül tesz egyenlőségjelet a második világháború japán
front ja és a vietnami háború közé, Csak
annyi különbséget lát, hogy ő még sokkal
korszerutlenebb fegyverekkel harcolt és ennek megfelelően sokkal több személyes bátorsággal. De azért a harmónia teljes közöttük. A kutya tetem ével úgy masíroznak a szomszéd házának küszöbéig
libasorban, mintha háborús járőrszolgálatot teljesítenének.
A film további részében már ennyi cselekmény sincs. Egy televízión közvetített
rögbí-mérkőzés
szelgáltat alkalmat a rendezőnek ahhoz, hogya szereplők kifejthessék véleményüket a faji kérdésről, az
erőszakról, az "igazi" amerikaiakról és
egy sor más dologról. A látogatók ott maradnak vacsorára, majd a teljesen lerészegedett Harry áttámolyog saját lakrészébe.
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Vacsora után Mike leplezetlenül méregetni kezdi Marthát. mire a lány jónak látja, hogy nekitámadjon a Vietnamban történtekkel. Mike azzal vág vissza, hogy mit
tudja Martha, milyen a háború (és milyen az, amikor egy bajtársának mindJkét
lábát leszakítja a gránát), ha egyszer nem
volt ott. Marthát ez az egyetlen mondat
meggyőzi, és tánc közben egyre szorosabban simul Mike-hoz. Bill szétválasztja
őket, és leüti Mike-ot. A két fiú verekedni
kezd, Mike ájultra veri Billt, majd megerőszakolja Marthát. Mike és Tony elmennek, Bill és Martha pedig a hajnali derengésben ocsúdnak a történtek után.

Frusztrált nemzedék

Mindez így elmondva meglehetősen primitíven hangzik. Az is, valóban. Különősen
a végkifejlet gyanúsan hollywoodi. Kíséreljük meg mégis kitapintani a tanulságot.
Kazan véleménye mindenekelőbt Harryról lesújtó. Harry író, akinek western-történetei Martha szerint kezdetben jók voltak, de már régen kiüresedtek és tartalmatlanná váltak. Harry az amerikai "glory", az erőszak és a faj-elmélet feltétlen
híve. A Harryk nemzedéke a Mike-okban
keres és talál utódot, fiút magának. S viszont: a Mike-féle, otthonra és családra
vágyó "érzelmi kisemmizettek", akik ezt
a "szeretetvágyélIt" kompenzálják brutalitással, a Harrykban lelnek maguknak apát.
A film egyik jó jelenete, amikor a kerevetre dőlve, Mike gusztustalan otthonossággal helyezkedik el Harry karjaiban, miközben mindketten Billel szolgáltatják ki
magukat.
Meg kell adni, Kazan sokoldalúan igyekszik megrajzolni a szereplők közötti erővonalakat. Ellentét feszül először is Mike
és Bill között, s nemcsak a múltban történtek okán. Mike a polgári jólét, a megtalált otthon miatt is gyűlöli Billt. De Bill
konszolidált nyugalma csak látszat. A ház
Harryé, Martha és Bill ki vannak neki
szolgáltatva. Ráadásul Harry utálja Billt.
Martha állandóan lakáshirdetéseket olvas
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az újságban, de föltehetően nincs elég erejük vagy pénzük ahhoz, hogy eiköltőzzenek. Bill egy helikopterüzemben dolgozik,
amit Mike gúnyos mosollyal vesz tudomásul, mert Bill Vietnamban megesküdött,
hogy soha nem fog olyan helyen dolgozni,
amelyik a háborúra termel.
Bill tehát nem a másik Amerika, esetleg
a new-left, v,agy a háborúellenes ifjúság
képviselője. Nem tiszta képlet, s ez aligha
baj. A tiszta képletek viszonylag ritkán jók
drámai hősnek. Másrészt Mike sem egyszerűen szadista gyilkos, még csak nem is
háborús fanatikus. Amikor Harry politikai
magyarázataiban odáig jut, hogya fontos
dolgok Európából áttolódtak Ázsiába, és
most Vietnam a támaszpont, Mike gúnyosan megjegyzi: "Nekünk is ezt mondták."
Máskor félreérthetetlenül
kijelenti, hogy
aki egyszer már volt Vietnamban, az nem
lelkesedhet a háborúért.
Bármilyen furcsán hangzik is, egy dolog közös Billben és Mike-ban: a szemé. lyiség elbizonytalanodása.
Ez az egy közös
dolog fontosabb azoknál, amelyek elválasztják őket.
Van egy jelenet A látogatók-ban, mégpedig mindjárj
az elején, amelyet hajlamosak vagyunk a későbbiekben elfelejteni,
pedig kulcsfontosságú. A hajnali ébredés
után Bill testileg közeledik Márthához, aki
elhárítja. Később ugyan bocsánatot kér
miatta, de a rossz érzés már megmaradt
bennük. Valami szexuális feszélyezettség
érződik kettőjük kapcsolatában. Viszonyuk
- minden gyengédség és lelki megértés ellenére - nem teljes értékű, frusztrált viszony. A testi diszharmónia ennek csak
egyik jele. A másik az, hogy Bill nem számolt be Marthának a hadbírósági ügyről.
Ha Kazan ebből a frusztrált házasságí
viszonyból vezetné le a történteket, nagyon rossz rendező volna, csaknem dilettáns. Természetesen nem is teszi. A frusztráció mint tünet az egész amerikai háborús nemzedéket
jellemzi.
Bill és Mike
egyaránt képtelen elszámolní Vietnammal
(és az ő külön- Vietnamjukkal : a megerőszakolt halott Iánnyal, a hadbírósággal és
a börtönnel). Mindketten megzavarodtak
attól, amit tettek és ebből a szempontból

lényegtelen, hogya tettek ellenkező előjelűek: az egyik gyilkosság, a másik a
gyilkosság megtorlása.
Erkölcsi értelemben persze, egyáltalán
nem mindegy a két tett értéke, s ezt Kazan nagyon jól tudja. A filmen mégis elmosódik a különbség, mert Kazánt a társadalom felelőssége izgatja a kétféle, de
végső soron egynemű frusztráció létrejöttében - anélkül, hogy ezt ábrázolni tudná. A történet - a rendező szubjektív
tisztessége és a társadalmi felelősség föltárását vállaló igénye ellenére - megmarad a privát szférában. Ha Kazannak sikerülne, amit akar, akkor a végső verekedésben és Martha megerőszakolásában
egy tragikusan kiszolgáltatatt és félrevezetett nemzedék tehetetlen önpu:sztítását

kellene látnunk. Igy viszont látunk egy
gyilkost (Mike), akit kísért gyilkosságának
emléke - Kazán jó ízlésére vall, hogy ezt
a képet mindössze egyszer villant ja föl
néhány másodpercre -, és ezért újabb
brutalitást követ el; egy közömbösen cinikus szemlélőt (Tony), egy ideggyenge moralistát, aki egyszer szót fogadott természetes erkölcsi érzékének, de azóta rossz
szerető (Bill) és egy nőt (Mártha), akit kielégítetlensége elszánt humanistából egyetlen szóra elveit feledő, alázatos nősténnyé
változtat.
Elia Kazán, Arthur Miller és Tennessee
Williams drámáinak legavatottabb amerikai rendezője A látogatók-ban inkább az
utóbbi vulgátfreudista "atmoszfér1kussága" felé csúszott el - noha kétségkívül az
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előbbi tisztességes társadalmi igényével.
Sajnos, ez az "atmoszféradráma"
is teÍe
van üresjáratokkal tartalmatlan képsorokkal (kakas és tyúk üzekedése, havas tájak
mutatós totáljai, funkciótlan séták a szabadban és a házban, egy televíziós rögbimeccs szélesvásznú részletezése stb.). Az
operatőr Nick Proferes sem bizonyult jó
társnak: egyhangúan szép, színes iképeivel, a vászon felét betöltő hátak vagy tarkók mögül fényképezve, az amerikai filmiskola nem éppen legszerencsésebb hagyományait követi.
S ami még inkább meglepő : a Sztanyíszlavszkij-módszer legkiválóbb amerikai mestere a színészi játékkal is csak a
rutin legmagasabb szintjét érte el. Többet
csupán Steve Railsback ad, aki Mike kegyetlenül ellenszenves arcán a gyermeki

védtelenség már-már lefegyverző báj át is
érzékeltetni tudta.
Csak a nagy művészek érdemlik meg,
hogy szigorúak legyünk velük. Elia Kazán
a saját mércéjét nem érte el A látogatókkal, s nem azért, mert elfelejtett filmet
csinálni, vagy mert megszűnt elikötelezett
művész lenni. Ellenkezőleg. Megkísérelte
kitágítani Amerika-dokumentumának
érvényét, s a vietnami atrocitások okát nem
a háborús körülményekben, hanem magában a társadalomban keresni. Talán akkor
tévedett, amikor csak 'él gondolatot tág ította ki, a cselekményt viszont besz.oritotta a családi ház falai közé.
A valódi társadalmi dráma ezúttal kívül
rekedt a falakon.

A LA TOGA TOK (The Visitors) színes, amerikai, 1972.
R.: Elia Kazan; L: Chris Kazan; O.: Nick Proferes;
Joyce, James Woods, Ohico Martinez, Steve Railsback,

Koltai Tamás

Sz.: Patrick

Mc'Vey, Patrieia

A kerti ünnepély hivatali rendje
Goretla: Meghívó

szombat

délutánra

rányomta a bélyegét: nem belső látomás
Napjaink svájci filmjei közül főkéntAlain
vezeti őket, hanem a dokumentumszerűTanner, Claude Goretta és Michel Soutter
ség
és az esztétikai hatás összeegyeztetéséalkotásai jutottak el külföldre.
re
törekednek.
Eleinte közösen dolgoztak,
Claude Gorettát más szakma iránti ér-:
közös
stílust
akartak
kialakítani. A Brit
deklődés vezette a filmhez: jogásznak kéFilmintézet
anyagi
támogatása
tette leheszült.
tővé
első
tervük
megvalósítását.
Közös
Egyetemi hallgató korában filmbírámunkájuk,
a
Kellemes
időtöltés
az
1957-es
latokat írt, s kritikusként -alapította meg
1952-ben a Genfi Egyetemi
Film- velencei fesztiválon a kísérleti film kateklubot. Felismerte, hogya jogász mind- góriájában első díjat nyert.
Gorettát ma a legjobb televíziós rendeuntalan a szociológiára van utalva, s az
zők közé sorolják, munkái jelentős részét
egyetem befejezése után [ogí-szociológíaí
kutatást végezve foglalkozott tovább a külföldi műsorok is játsszák. A Kellemes
filmmel: azt vizsgálta, milyen hatással van időtöltés óta mindössze kétszer dolgozott
a mozi a fiatalkori bűnözésre. Mivel a film a filmszínházak számára, de mindkétszer
hatását akkoriban többnyire angol szocio- sikerrel:
A bolond című nyolcvanhét perces allógusok elemezték, 1955-ben Goretta kotása
a kriti'kusoktól az év legjobb svájci
barátjával, Tannerrel együtt - Londonba
filmjének
járó díjat, a Meghívó szombat
utazott.
délutánra
(1971-73)
című 100 perces alAz itt töltött két év döntő hatást
kotása
pedig
1973-íbana
cannes-i fesztivál
tett mindkét rendező indulására. Találkozzsűrijének
a
díját
kapta.
A Kellemes időtak a Sight and Sound folyóirat köré csotöltés
témájával
előlegzi
a Meghívó-t,
portosult fiatalokkal : Karel Reisszel, Tony
Richardsormal és Lindsay Andersonnel, s A bolond hozzá képest kevésbé eredeti
mű.
itt ismerték meg a nácizmus előtti korA Meghívó
ugrásszerű előrelépést jeszak szociális, sőt olykor szecialista indíttatású német filmjeit. Ekkor változott meg lent Goretta fejlődésében: egyrészt rendea filmről alkotott elképzelésük: cél lett ab- zőjének egész korábbi tevékenységet őszszegezi, másrészt jelbeszéd tekintetében
ból, ami számukra eddig eszközt jelentett.
A korai szociológiai érdeklődés azon- már némiképp elkülönül Tanner és Soutter
alkotásai tóL
ban mindkettőjük rendezői munkásságára
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Teljes folytonosság

A film egésze hét képsorra bontható fel,
melyeket időkihagyások választanak el
egymástól. Az első, a második, a negyedik és az utolsó rész sokszor, a többi három egyszer megtörtént eseményeket jelenít meg. Először Rémy Placet-t, az öregedő agglegény t látjuk, amint reggel,
munkába induláskor elbúcsúzik anyjától.
Egy fiatal szerelmespár kapcsolatának nevetségesen érzelgős, torz utánzatát mutatja ez az első rész. Ezután viszonylag zárt,
elkülönült munkahelyi embercsoporttal találjuk szemközt magunkat, ahol ritualizált
hivatali rend uralkodik. Az első két felvételsor közös vonása, hogy olyan mindennapiságo t ábrázol, ahol tökéletes a
folytonosság. Nyilvánvaló, hogy annak az
egyszeri megjelenítését látjuk, ami sokszor - meghatározatlan ideje, de kétségkívül régóta - mindig egyformán megy
végbe. (Később megtudjuk, hogy Placet
húsz éve dolgozik ebben az irodában.) Az
idő folyamán az embercsoport tagjai személytelenné merevedtek. A főnök (a történetben Pierre Collard), a helyettese (Alfred Lamel), a titkárnő (Simone Char), a
családapa (René Mermet), a vénkisasszony
(Emma Debonveau), az agglegény (Rémy
Placet), a "vicces fiú" (Maurice Dutoit), a
szeretője (Hélene Jacquet) és a tanonc
(Aline Thévoz) csak funkcióként léteznek
ezeken a filmkockákon.
A teljes folytonosságot, az állóvízszerű,
változatlan helyzetet a harmadik részben
egyszeri történés szakítja félbe: valaki betelefonál a hivatalba és közli, hogy Marguerite Placet-Blanchard,
az agglegény
anyja meghalt. A hírre Placet összeesik, s
munkatársai is kizökkennek a kerékvágásból, mert kénytelenek az ájult felélesztésével foglalkozni.. PIacet egyhónapi szabadságot kap. Legközelebb a temetőben
látjuk: az elhunyt sírját ápolja. Arról értesülünk, hogy eladta a házat, amelyben
kettesben éltek. Felszabadul az a pénz is,
amelyet anyja végtelen kényeztetésére költött, s így kastélynak beillő házat tud vásárolni, pompás parkkal. A történet ötödik része ismét az irodában játszódik: az
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ott dolgozók kézhez veszik a meghívót,
mely szombatra, Placet új lakhelvére szól.
Korlátlan

uükségszerúség

A szombat délutáni vendégség a film leghosszabb és legfontosabb része. Különböző beállításokból
tevődik össze, olykor
egyszerre megtörténteket a helyszín különbözősége miatt egymás után jelenít
meg, azaz a jelentő töredékes, a jelentettet mégis folyamatosnak érezzük.
Gorettát Soutterhez
hasonlóan
mindvégig nem a történet, hanem a szereplők közöttí viszony érdekli, de Goretta jelbeszédjének a sajátossága, hogy ő
filmjének központi részét jelenetszerűen
formálja meg, melynek során e viszonyokat tetőpontot elérő feszültségként ábrázolja. Placet új házának nem mindennapi
légköre, a finom italok és a pompás kert
felszabadító hatást kínálnak az iroda hivatalnokai számára. A szereplők azonban lényegét tekintve nem élnek az alkalommal:
egyéniségük felszabadulása legfeljebb torz
és csökevényes formában megy végbe, s
kijózanodásuk után a legtöbben visszamenekülnek megszokott életmódjukba.
Az
antitézist nem szintézis, hanem a megismételt tézis követi, nem jön létre szabadság és szükségszerűség kiegyenlítődése,
a teljes és korlátlan szükségszerüség diadalt arat. Az utolsó filmkockákon a második részben bemutatott hivatali élet, az
emberi viszonyok teljes hiánya látható.
A Meghívó szombat délutánra afféle
csoportarckép;
Goretta
jellemközpontú
rendező. Először mindegyik alakját különkülön képzeli el, a múltjáv.al és a jövőjévej, s miután így felépítette az azonosságát, könnyű már beállítani különböző
helyzetekbe, mert előre várható, mit fog
mondani, s hogyan fog másokkal szemben viselkedni. A rendező munkamódszerét is megszabja ez a jellemközpontúság:
abban a pillanatban, amikor a színésszel
sikerült felismertetnie a jellem azonosságát, akár már rá is bízhat ja a színészre a
további munkát, merj ő már tudni fogja,
hogyan rögtönözzön. Goretta jelbeszéde
abban tér el Soutter és Tanner ugyancsak

jellemközpontú stílusától. hogya képnek
adja az elsődleges szerepet, a szöveg egy
részét utólag mondatja hozzá a képsorhoz.
Tanner a nálunk is bemutatott A szalamandra című filmjében a kamasz lányt
sokszor azzal jellemzi, amit mond; a Meghívó-ban a beszéd és a cselekvés - mint
látszat és lényeg közötti feszültség - a
jellemzés alapja.
Hogyan fogadják az elidegenedett emberi kapcsolatokhoz szokott hivatalnokok
azt a tapasztalatot, mely ráébreszthetné
őket mindennapjaik
értékszegénységére
és felkelthetné bennük az igényt az értékkel telített élet iránt? Milyen hatást tesz
a film szereplőire az eddig nem ismert, a
szabadság érzése, az "álombeli ház" ahogyan Placet új lakhelyét nevezik? Mermet képviseli az egyik végletet, aki tudatosan kikerüli az előre nem várható élményt. Ö a legállandóbb, legstatikusabb
jellem. Az egész "ünnepség" alatt éppúgy
kizárólag a családja foglalkoztatja, mint a

hivatalban. A nagy kert szépségéből semmit sem lát meg, csak a nagysága érdekli,
s az is csak azért, mert megfelelő játszótér lenne a gyerekeinek. Az egész ünnepet
elmulasztja, mert hol a családjával folytat semmitmondóan üres, több órás beszélgetést telefonon, hol a szomszéd kertben permetező férfival társalog, vele is
csak azért, mert ő is családapa. A vendégek közötti feszültség kirobbanásakor nincs
jelen, s akkor, amikor a vendégség dulakodásba torkollik, s botrányba fullad,
pusztán az érdekli, hogy süteményeket vihessen haza a családjának.
Ott, ahol a munkahely gépies tevékenységet követel, az emberek kikapcsolódáskor sem tudnak elrugaszkodni gépszerű viselkedésmódjuktól. Lamel, az iroda helyettes főnöke az egész világban katonai fegyelmet szeretne látni, a korlátlan szükségszerűség érvényesülését. Mérhetetlen
irigységgel veszi tudomásul azt, hogy beosztottja olyan házat vett, mely az ő kép-

zeletét felülmúlja. Az ünnepség merő ellenszenvet vált ki belőle: ,,- Itt teljes az
anarchia ... Az ember iszik ... , levetkőzik. . . Becsmérli a hadsereget. . . A pénzt
kidobja az ablakon." Az ő esetében a legnyilvánvalóbb a beszéd és a cselekvés ellentmondása: rendről prédikál, s hamarosan kiderül róla, hogy civilizált álarca mögött állati durvaság lappang. Csak verekedésben tud "felszabadulni", számára a kikapcsolódás csak ebben a legtorzabb formában lehetséges.

Fölöslege. nabadság
A szombat délután során fokozatosan kiviláglik, hogy az egyes szereplők milyen
mértékig vannak tudatában az emberi szabadságnak. Maurice azért nem veszi el feleségül Hélene-t, mert még nyitottnak szeretné tudni az életét. Collard, a főnök, azt
állítja, hogy megérti ezt az álláspontot,
de most már kitart barátnője mellett, aki
ismeri az ízlését. Placet-ról Char kisaszszony, a titkárnő azt mondja, hogy még
megnősülhet. de kijelentésének a hamisságát a többi szereplő is érzi, nemcsak a
néző. Collard elhatározza, hogy meghazudtolja korábbi lemondó megállapítását, mely
szerint már nem rugaszkodik el megszokásaitól. Udvarolni kezd títkárnőjének,
akit más szemmel igyekszik látni, mint
a hivatalban. Nem sikerül azonban kitörnie megszokott közhelyeinek a világából.
Simone Chart ól is ugyanazt kérdezi, mint
korábbi barátnőitől : ,,- Szereti Mozartot?" A felelet pedig annak akispolgárnak
a felelete, aki csak uniformizált sztereotípiával tud válaszolni: "Mindent szeretek,
ami klasszikus". Az emberi kapcsolatok
kiüresedése és eldologiasodása szükségképpen vonja maga után, hogy az emberek
képtelenek a szép okozta élmény befogadására, a művészet a tudatukból is kihull.
Érzik, hogy szépnek kellene találniuk a
kert növényeit és színeit, s valamely irodalmi szöveget idézve szeretnék felcsigázni eltompult szépérzéküket, de hiába keresgélnek az emlékeik között, csak Verlaine legelcsépeltebb sorai jutnak eszükbe:
. 6

"Gyümölcsök

és virág

és ágak lombja:
vedd el,
S 'vedd el szívem is, amely csak
tehozzád hajol."

(Szabó Lőrinc ford.)
Azok a hivatalnokok, akik munkahelyükön a korlá tlan szükségszerűség világában
élnek, a szabadsággal nem tudnak mit kezdeni. Előbb táncolni, majd játszani próbálnak. Közös szórakozásuk csökevényes,
mert a hivatali funkción kívül semmi kapcsolat nem fűzi őket össze, nem képesek
egymással mit kezdeni, nem tudnak kommunikációt folytatni. Emma Debonveau, a
vénkisasszony, egyedül próbál kikapcsolódni: szökőkút alatt táncol, magában.
Maurice arról szeretné meggyőzni társait,
hogy "a Kelet összes csodáját" látja Emma
kisasszony itallal töltött poharában. Az
egyes szereplők legfeljebb annyiban törődnek egymással, hogy ellenőrzik a másikat,
nehogy túlzottan felszabaduljon. "Hagyd
abba, Maurice!" kiáltja Hélene, amikor a
fiú tréfákkal akarja feledtetni a hivatalt.
A munkahelyen beléjük nevelt gépies engedelmesség szórakozásukat is irányítja.
"Kikapcsolódáskor" is álarcot viselnek:
megkövesedett, rítussá vált viselkedéssel
igyekeznek olyan látszatot fenntartani,
mely teljesen elfedi valódi cselekedeteiket. lVIaurice Hélene-t, a főnök a titkárnőjét vonja félre. Először mindkét nő szabadkozik - a közhellyé merevült társadalmi előírás szerint.
A szereplőkről egymás után kiderül,
hogy csak előírások szerint tudnak viselkedni, a hivatalon kívül nem találják helyüket. Maurioe, aki megpróbál elfeledkezni a hivatal kialakította szabályokról,
a helyettes főnök állati durvaságával találja szemben magát. Éppen addig a határig megy el, ameddig az eldologiasodott
emberi viszonyok engedélyt adnak a "kikapcsolódásra". Aline, a tanonc az egyetlen, aki átlépi ezt a határt. Kétségkívül
naiv módon próbál szembehelyezkedni a
környezetében fennálló elidegenedett szabályrendszerrel. Levetkőzik, tehát azt teszi, amit a jelenlevő férfiak valójában szeretnének. A látszat és a való ellentétének
feloldását azonban munkatársai közül sen-

ki sem hajlandó elviselni. El'kölcscsőszként kíközösítik a lányt - élen a főnökkel. AHne először "észbe kap", szégyenkezve és megalázva rohan el - azaz viszsza próbál térni az előírásokhoz. utóbb
azonban megmakacsolja magát. Képmutatónak nevezi főnökét, s vállalja a magányt: egyedül, s gyalog indul haza, viszszautasítja azoknak az ajánlatát, akik szánalomból felvennék gépkocsijukra. Ö dol- .
gozik a legrövidebb ideje az irodában, ra.
ranglétra alján áll, s ez úgy látszik, összefügg azzal, hogy az emberi magatartást
gúzsba kötő, sőt kítörlő, elembertelenedett
szabályrendszer még nem járta át egész
lényét.

A jelbeszéd

áttetsz6sége

A Meghívó-ról szólva többet utaltunk a jelentett történetre, mint a jelentő képsorra, holott a film jelentését csak a kettő
összhatásként lehet meghatározni. A Meg-

hívó esetében

az ilyen szükségképpen
csonka elemzést megkönnyíti, hogya jelbeszéd. áttetszőbb, mint pl. Robbe-Grillet
A halhatatlan c. filmjében - mely ugyancsak az elidegenedés sajátos ábrázolásaként értelmezhető. Goretta filmje nem bonyolult alkotás. A jelentő képsor és a jelentett történet vonalszerű, folytonos, s
így az elemzőnek nem kell szükségképpen
foglalkoznia ra.beállítások szerinti tagolódással. A rendező nem ad jelentős szerepet a belső beszédnek; nem helyezi el a
történeten belül annak kicsinyített hasonmását (nem filmről készít filmet, mint
Wajda a Minden eladó, vagy Fellini a 8 és
1/2 esetében); többnyire egyszerű vágással különíti el az egyes részeket, fokozatos elhalványulás vagy áttűnés helyett; s
a történetet egyszerű időszerkezettel jeleníti meg: mellőzi az összehasonlító közbeszúrást és az emlékekre, álomra vagy előérzetre vonatkozó szubjektív képeket, a
természetes időrendet nem töri meg, legfeljebb a közbeiktatott, magyarázó elbe-

47

szélő tekint vissza a képileg nem ábrázolt
időközre (mint pl. a temető-jelenetkor). A
jelbeszédnek ez az áttetszősége, az életképszerű szerkezet, az összetettségnek a
csekély mértéke okozza, hogy a Meghívó
viszonylag kisebb igényű, másodvonalbeli
alkotás. Nem kinyilatkoztatásszerű,
nem
lélegzetelállító a hatása. A jelentett történet nem eléggé eredeti, a jelentő képsor
tetemes
része túlzottan
sok korábbi
filmre emlékeztet:
a park színeinek
hasonló szerep jut, mint a legutóbbi évtized több új-szecessziós filmjében. E két
tényező összjátékának az eredménye, a
jelentés. nem újszerű. A maga szabta keretek között azonban a Meghívó választékosan
megformáltnak,
hibátlanul
egységesnek mondható, kimeríti önmaga
lehetőségeit, teljes mértékben
megoldja
azt, amire vállalkozik, s ez az utóbbi évek
filmjeinek sorában ritka dolog, míkor kiváló rendezők is felemás műveket készítenek (pl. Pasolini: Dekameron), s nagy
filmről többnyire csak egy-két régen élvonalbeli rendező (Pl. Bunuel, vagy Bergman) esetében beszélhetünk.
Az elidegenedett létnek és az elszalasztott felszabadulási lehetőségnek a jelképét, a hivatalt és Placet kertes házát leszámítva csak egyetlen szereplő értelmezésekor
sejthetünk
mellékértelmekben
gazdag metaforíkus jelentést. Placet inast
szerződtet a szombat délutánra. Ez az inas
feltűnően kilóg a filmben szereplő zárt és
szigorúan hierarchizált "kis társadalomból"; az ő múlt járól és jövőjéről semmit
nem lehet tudni. Az ünnepély után Placet
arra kéri, legyen állandó inasa, de ő köszönettel visszautasítja az ajánlatot, mert
"a változatosságot szereti". Nem lehet tudni, honnét is jön, s hová megy, tulajdonképpen kicsoda. A vendégek gyanakodnak
rá, hogy talán nem is szolga. Nem képesek elhelyezni az általuk ismert ranglétrán. Placet nem találj.a helyét új házában, az inas viszont otthonosan mozog
benne. Mikor a nevét kérdezik, ő kitérően
ennyit felel: "Placet úr Émile-nek szólít".
Sokszor érthetetlen
(a többiek
számára nem ismert, vagy talán kitalált)
nyelven beszél. A teljes folytonosság, vár-
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hatóság és szükségszerűség világát ő szakítja meg. A többiek eleinte vonzónak találják, de később egyre inkább ellenszenvet éreznek iránta. Olyan italokat kever,
amelyektől a vendégek megszédülnek. szégyelleni való módon eltérnek megszokott
viselkedésüktől. "Minden csak az adagoláson múlik" - jelenti ki az inas, s a
vendégek a hatása alá kerülnek. Az ismeretlent hozza a kispolgárok mindennapi világába, s azok nem tudják eldönteni,
mi ez az ismeretlen: a kaland-e, az egzotikum, a költészet, vagy a halál. Az irányított lehetőségekkel, a korlátlan szükségszerűséggel szemben ő a korlátlan lehetőségek szabadságát jelképezi. A látogatók
végül is megriadnak a kísértéstől; Maurice
nevetségessé akarja tenni, Lamel bántalmazni próbálja az inast.
A film utolsó részében a hivatal győzelmét látjuk az emberek fölött. Utólag
a vendégek, s a háziúr egyaránt a bort és
a hőséget teszik. felelőssé rendellenes viselkedésükért. Nem vállalják szerény és torz
kísérletüket a felszabadulásra. A visszaváltozás Maurice esetében a legfeltűnőbb,
mert ő távolodott el a legjobban mindennapi énjétől. Az ünnepség végén már csak
az foglalkoztatja, hogy egy tolvaj ellopta,
majd a rendőrökkel dulakodva elszakította a kiskabát ját. Új kabátot kell vennie, s
az sok pénzbe kerül.
Meghatározott osztályhoz kötött gondolkozásmód, a magas életszínvonalú Svájc
fogyasztói társadalmának provincializmusa, kulturális bezárkózottsága áll a rendező érdeklődésének középpontjában. "Svájc
kimegyapályaudvarra,
de nem száll vonatra" - írta Boris Vian. Erről a Svájcról
szól Goretta filmje. Kemény, de nem cinikus film, nem hoz erkölcsi ítéletet, de
nem is hűvösen tárgyilagos. Nem torzképeket ad, mert az ilyenekkel szemben
minden néző távlatot érezne, a rendező
pedig azt akarja, hogy az iróniával kezelt
társadalom tagjai magukra
ismerjenek.
Nem egyéneket támad, hanem megmerevedett funkciókat, s a társadalmat, mely
míndenkit egy adott funkció értékéhez
köt.
Az utolsó filmkockák a hivatalt mutat-
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Ják az ismert
szereplőkkel. Csak egy
hiányzik közülük: Aline, aki helyett Collard új tanoncot vett fel. Vajon mi lesz
Aline sorsa ? Ugyanilyen hivatalban fog
dolgozni, vagy nem nyugszik bele a sorsába és folytatni próbálja az áttörést a
körülötte fennálló társadalom szabályain ?

A történet kérdőjelben végződik, a Meg~
vége nyitott. Goretta kedvenc Írójához, Scott Fitzgeraldhoz hasonlóan értelmezi az ember Iétét: "a dolgok reménytelenek, mindazonáltal késznek kell lenni a
megváltoztatásukra ... "
hívó

Szegedy-Maszók Mihály

MEGHfvO SZOMBAT DÉLUTÁNRA (L' invitation) színes, svájci, 1973.
R.: Claude Goretta; I.: ~. Goretta és Michel Viala ; O.: Jean Zeller; Z.: Patrick
Moraz; Sz.: Michel Robin; Jean-Luc Bideau; Jean Champion, Corinne Coderey,

VISSZHANG

A tárlatvezetéstöl
Képzőművészeti

az élrnényfeldolgozásig

kisfilmek műfaji változatai

A képzőművészettel foglalkozó kisfilm világszerte kedvelt műfaj, hiszen szerencsésen találkozik benne a közönség igénye és
az alkotó filmrendező szándéka. Bár a vizuális kultúra világszerte meglehetősen
alacsony színvonalú, akorunk népvándorlásává vált turizmusban azonban igen fontos szerepet játszanak a múzeumok és a
rnűemlékek. Természetesen, ennek vetületeként megnőtt az érdeklődés a múzeumokban látható művek iránt is. Szép képet
nézni mindig kellemes - hát még, ha közben sétálni vagy állni sem kell, hiszen a
film a néző elé varázsolja a művet, gyakran az eredetinél ragyogóbb, a színes fotóra
és filmre jellemző, a valóság színeit műszínekkel pótló, villámló kolorittal, sőt még
a kép rejtett szépségeit is készen tálalja, a
kamera adta lehetőségekkel kiemelve a
részleteket, irányítván a tekintetet. A tv
pedig mit is csinálna képzőművészeti kisfilmek nélkül - hiszen a legolcsóbb és a
legkönnyebben elkészíthető műfaj, kockázat nélküli, és még ha rossz, akkor is miszsziót teljesít, mert legalább ismeretet közöl és felhívja a figyelmet egy művészre
vagy műre.
De vonzódnak a képzőművészeti filmekhez a rendezők is. Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy már megformált képi világot
kapjon kézhez a rendező, amelyet aztán
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saját szempontjai szerint alakít, felszabdal,
újraépít - de mindenképpen már a nyers
valóság képileg transzponált elemeivel dolgozhatik.
Ha mindez világszerte így van, úgy különösen érvényes minálunk. A múzeumok,
kiállítások látogatottsága nálunk világviszonylatban igen számottevő, van érdeklődés a képzőművészet iránt, ugyanakkor a
vizuális kultúra fejlesztésében ugyancsak
sok még a tennivaló. A képzőművészeti kisfilmek sokat segíthetnek, hiszen egyszerre
nevelhetik a képzőművészeti és a filmkultúrát, pallérozhat ják a szemet. Annál is
inkább fontos ez, mert az iskolai oktatásnak mostohagyermeke a vizuális nyelvre
való nevelés, e téren a túlélt konvenció k
talán még erősebbek, mint az irodalomban.
Annak ellenére, hogya társadalmi szükséglet és az alkotói szándék találkozhatik,
mégis kevés igazán sikerült képzőművészeti
kisfilm ünk van, legalábbis kevés közöttük
az olyan, amelyre szívesen visszaemlékezünk - vagy egyáltalán emlékezünk -, és
szívesen látnánk újra. Pedig gyakran igen
rangos rendezők készítették őket, és általában az operatőrök is kitűnőek - elég az
utóbbiak közül csak Vancsa Lajosra utalni,
aki a képzőművészeti kisfilm ek specialistájává is vált. Azt sem lehet mondani, hogy

a rendezők "mellékterméknek" tekintenék
e műfajt és pusztán rutinra támaszkodnának. Igényes munkákról van szó, szépek a
felvételek, jó a vágás, jó a kísérőzene,
gyakran a technikai minőség ellen sem lehet kifogást emelni. Mitől mégis a hiányérzet, miért kevés az igazán meggyőző képzőművészeti film? A véleményem szerint
ennek okát elsősorban abban kell keresni,
hogya rendezők nem mérték fel a képzőművészeti kisfilm műfaji lehetőségeit, típusait és gyakran szerencsétlen módon kevernek össze különféle megközelítési módokat, váltogatják egy filmen belül a műfaj
különféle lehetőségeit, nem tudják eldönteni, hogy tulajdonképpen miről is akarnak
beszélni, mit akarnak közölni a filmben.
Mert bár a képzőművészeti kisfilm csakugyan nem tartozik a legbonyolultabb műfajok közé, mégsem olyan egyszerű, mint
ahogy néha hiszik és a műfaji kötöttségek
Huszárik Zoltán: Amerigo Tot

gyakran erősebbek is, mint a más jellegű
filmeknél. Ezért a műfajzavar itt különösen veszélyes, márpedig legtöbb kisfilm ünk
hibái ebben rejlenek.
Anélkül, hogy valamiféle képzőművészeti kisfilm-műfajtipológia
felállítására
vállalkoznék, mégis a probléma világosabb
megértése érdekében utalni kell a képzőművészeti kisfilmek néhány műfajtípusára.
A legelterjedtebb és különösen a tv-kisfilmek között gyakori

a filmriport

jellegű képzőművészeti kisfilm, amely egy
művészt közvetlenül kíván bemutatni. Kétségkívül e típusnak a legnagyobb a dokumentumértéke és ha hűséges, érdeme művészettörténeti jelentőségű, hiszen forrásértékű. Hol, milyen környezetben él a mű-

vész, hogyan mozog benne, mik az alkotói gondjai, min dolgozik, hogyan formálódik a készülő műve, egyáltalán milyen a
művész, hogyan viselkedik egy mesterségesen létrehozott, filmszerű közegben, színészkedik-e, vagy önmagát adja, mi a viszonya a művész egyéniségének és a műveinek - és még hosszan lehetne sorolni
mindazt az izgalmas kérdést, amire az ilyen
típus ú képzőművészeti kisfilm válaszolhat.
Természetesen, e típus skálája igen széles,
az egyértelmű riportműfajtól kezdve az
olyan művészetté váló filmig, mint Huszárik Zoltán nagyszerű Amerigo Tot-filmje.
Ez ugyan nem riport a szó szoros értelmében, de végeredményben a szobrász
megszólaltatása nélkül - mégis az. Szerenesés a pillanat megválasztása: a csurgói Madonna-bronzszobor kiöntésa és felállítása egyszerre alkalmas a szobrász itáliai
világának és gyermekkorának a Iírai bemutatására, alkalom nyílik tehát az egész életmű dimenziójának
a megvillantására,
ugyanakkor mégis a középponti téma szabja
meg a kompoziciót. Nem is kell a par excellence művészi kvalitásokra, Tóth János
remek operatőri munkájára, Eötvös Péter
kitűnő zenéjére és Huszárik máshol is megcsodált lírai érzékenység ére utalni - a
mű már koncipiálásában is telitalálat, felmérte a műfaji lehetőségeket, nagyszerűen
ötvözi a riport frisseségét és az életmű-film
tágabb dimenzióját.
A riport jellegű képzőművészeti kisfilm
népszerűsítő és dokumentum-haszna felmérhetetlen, már maguknak az ilyen filmeknek a hiánya is mutatja jelentőségét.
Hiszen e műfaj pótolhatatlan. Mit nem adnánk, ha lenne egy jó portréfilm Kondor
Béláról, műterméről, ahogy élt és mozgott
a minden ízében a saját képére formált tárgyi világában. Vagy ha egy jó film megőrizte volna Kassák Lajos műteremnek kinevezett szobáját, amint Kassák képei és
montázsai között magyarázza egyszerre racionális és prófétikus nézeteit. Persze, e
filmeknek alapvető követelménye a rendezői alázat. Itt az úr a bemutatandó művész
és az őt körülvevő világa, művei és környezete - a rendezőnek ezt kell szolgálnia.
Hogy ezt lehet a legmagasabb művészi

52

szinten is csinálni, bizonyítja Huszárik említett filmje.
Némiképp hasonló a problémaköre annak a filmtípusnak, amely

egy életmű, irányzat

vagy egy mű bemutatására vállalkozik. E
típusnak is igen nagy a skálája. Ide tartoznak azok az objektív ismeretterjesztő filmek, amelyek didaktikusan - felhasználva
ugyanakkor a film adta lehetőségeket -,
közérthetően. elemző módon mutatnak be
egy művészettörténeti
jelenségcsoportot,
vagy képzőművészet-esztétikai problémát.
A magyar képzőművészeti kisfilmrendezők
között Takács Gábor csinálta ezt a legmagasabb szinten. Nehéz műfaj. Nagy fegyelem és alázat kell hozzá, hiszen a tudományos ismeretterjesztés nemcsak a filmen
nehéz, hanem mindenfajta szakirodalomban is talán a legnehezebb. Ki kell számítani a felvevő közeg felkészültség i szintjét, megtalálni azt a középarányost, amely
minden nézőnek tud valamit mondani,
ugyanakkor úgyszólván észrevétlenül nevel, egyszerre ad élményt a szemnek és az
intellektusnak, magyaráz, anélkül, hogy
belemagyarázna és vulgarizálna. E típusnál
is minden filmszerű megoldásnak, trükknek
alá kell vetődnie a középpontí, didaktikus
gondolatnak. Ennek megfelelőerr a film itt
alkalmazott művészetnek minősül, feltétlenül jellernzője bizonyos illusztratív jelleg;
a jó forgatókönyv, a tudományos előkészítés előfeltétele a feladat sikeres megoldásának.
Ha egy művész életművét vagy egy korszakát mutatja be a film, a tudományos ismeretterjesztő
szempontok mellett más
problémák is jelentkeznek, ezek némiképp
rokonok a riport jellegű filmekével. A veszély itt a túl sokat markolás, a túl sok mű
bemutatása, úgyhogy a néző már nem tudja
őket appercipiálni ; a különféle korszakok
bemutatása ugyanis mindig új és új gondolati problémát vet fel, és a filmrendező
feladatát is megnehezíti. Hogy a túl sok mű,
a nem elég ökonomikus kompozíció milyen
hibákat okozhat, mutatja Zsigmondi Boris-

ifj. Schiffer Pál: Bernáth AUTéZ

nak egyébként szeretettel megcsinált és
részleteiben szép Kondor Béla-emlékfilmje. Ugyancsak hibaforrás, ha a rendező nem
érzi meg az ábrázolt művész világát, és
filmötletei nem adekvátak annak szellemével. Példázza ifj. Schiffer Pál Bernáth
Aurélról készített filmje. A rendező remek, filmszerű ötletekkel, a modern képi
nyelv vizuális izgalmának az ébresztésével
indítja a filmet, a kezdet után a néző egy
kinetikus, vagy valamiféle avantgarde
mester munkásságának a bemutatását várná -, ehelyett azonban a lírai posztimpresszionizmus képviselőjének a képeit
kapja. A rendezői koncepció tehát szöges
ellentétben állt a bemutatandó életmű eszméjével, a film heterogén is. Ugyancsak
visszatérő hibája az ilyen típusú filmeknek,
hogy megkerülik
egy-egy
festménynek a teljes bemutatását - hiszen ez mindig megnehezíti a kamera mozgatását -, és
csupán részleteket adnak. Kétségkívül

könnyebb megoldás, tetszetős is, ám a bemutatás objektivitása csorbát szenved.
Ismét külön típus, mikor a rendező

egy művet

vagy egy műnek minősíthető
sorozatot,
esetleg egy életmű önmagában is művi
zártságú részét mutatja be. Nálunk viszonylag kevés az ilyen film, pedig talán a leghálásabb, itt kerülhet leginkább egyensúlyba a mű szolgálata, a bemutató, elemző szándék és a rendező saját művészi koncepciója. A feladat fontosságát nem kell
ecsetelni. Egy jól sikerült kisfilm e téren
többet mondhat egy magvas tudományos
műelemzésnél is. A filmnek itt korlátlanok a lehetőségei. Olyan szépségeket mutathat meg, amit a szemlélő önmaga nem
venne észre, ugyanakkor a rendező oa film
lehetőségeiből következő en nem ütközik
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bele a mindenfajta képzőművészeti interpretációnak a rákfenéjébe: a vizuális nyelven megfogalmazott jelentésnek a verbális
tolmácsolásába. Ez esetben képi eszközökkel - akár szöveg nélkül, vagy csak néhány eligazító mondattal -, lehet a művet
analizálni, a térkompozíció térviszonylatait
időben kibontani, a képkompozíció erővonalait végigkövetni, a részletek és a kompozicionális egész összefüggését bizonyítani, kiemelni és elhagyni, irányítani a néző
szemét, hogy a kép lényegét megértően fussa be a művet, járja körül a szobrot vagy
egy épület térviszonylatait. Egy képzőművészethez is értő, jó szemű rendező a műnézés és megértés koreográfiáját alkothat ja
meg egy ilyen filmen. E típusban lehet leginkább kiaknázni azt a lehetőséget, amely a
képzőművészet és a film eltérő időbelisége
következtében izgalmassá válhat: a kép, a
szobor és az épület mindig szerkezet, s mint
ilyen, a részek egyid€jűségét feltételezi, tehát "időn kivüli" - ugyanakkor észlelése
időbeli folyamat. A film feloldhatja a képzőművészeti műnek ezt a belső antagonízmusát, hiszen képekkel dolgozik, ezért tudja rögzíteni a pillanatot is, de lényegéből
következően mégis folyamatot jelenít, a
kompozíció csak a képek egymásutánjában
bontakozhatik ki. A lehetőség tehát e típusban igen nagy, és hogy mily remekművek születhetnek benne, bizonyítja az
egyiptomi kisalakos használati tárgyról készített francia kisfilm, a műfaj közismert,
klasszikus remeke. Sajnos, nálunk kevés
ilyen próbálkozás történt. Takács Gábor néhány filmje pendíti e problémát - mint
például a szép M. S. Mester film, vagy Szinyei Majális-áról készített analízis -, de ő
egyéniségének megfelelően a didaktikus,
analitikus oldalra helyezte a hangsúlyt.
Ugyancsak egy művet mutai be Schuller
Imre nagyon szép filmjében, a Deák
György emlékére komponált Requiem-ben,
amelynek motívuma a középkori ötvösművészetünk egyik remeke, a Suky-kehely.
Am itt a kegyeleti szándék miatt - helyesen - elsősorban a költői-tragikus pátosz uralkodik, a műtárgy csak médiuma a
fájdalmas emlékezésnek. Szép film - de
nem tartozik a szó szoros értelmében vett

műelemző filmek közé. Részben e típushoz
sorolható a Rózsa János és munkatársai
által Gross Arnold művészetéről készített
kisfilm, a Csudavilág. Nem egy műről szól
- említhettük volna az életművet bemutató filmtípusnál is, ám Gross művészete
oly zárt mikrokozmosz, hogy a különféle
műveknél inkább csak variációkról beszélhetünk és nem fejlődésről. Ugyanakkor a
grossi művészet oly sajátos, a részletelemek önmagukban oly gazdagok, hogy ezek
szükségképp determinálták a film feldolgozási módját, a rendezés szerényen nem is
vállalkozott másra, mint e mikrokozmikus
világnak a kamera segítségével történő feltérképezésére.
Ariportszerű filmeknél, a didaktikus, tudományos ismeretterjesztő szándékúnál a
rendezőnek feltétlenül alkalmazkodnia kell
a tárgyához - egyénisége inkább csak a
megformálásban jelentkezhetik. A műelemző típusú film már nagyobb teret ad az
egyéni interpretálásnak, itt bizonyos szub'jektív elfogultság is elfogadható, ha művészi szuverénitással párosul, a mű és a
film koncepciója azonban általában egyensúlyba kerül. Elképzelhető azonban olyan
típus ú képzőművészeti kisfilm is, amelyben

a rendező vizuális koncepciója

az elsődleges, amely a képzőművészeti alkotásokat csupán médiumként használja.
Mint említettük, a rendező minden képzőművészeti kisfilm esetében a művet mint
már megformált matériát találja, ám új viszonylatokba helyezheti, zártságát szétrombelhatja újra építheti - és ez esetben az
építkezés logikáját már nem feltétlenül a
képzőművészeti mű belső logikája, hanem
a film kompozíciós törvényrendje, képi logikája határozza meg. A mű tehát csupán
motívum, amelyet a rendező egy más koordináta-rendszerbe helyez, új aSSZOClaclOS
lehetőségeket nyit meg, olyan új térviszonylatokat alakít, amely már az ő alkotó
fantáziájának a terméke. E típusban tehát
a mű mint jelentéskomplexus és a rendező;
szándék közötti egyensúly az utóbbi javár

Rózsa János: Csudavilág

billen meg. Példázza ezt Resnais klasszikus Guernica-filmje, amelyben a képzőművészeti művek csupán a szélesebb körű tartalom építőelemei, de e típusban természetesen elképzelhető olyan kisfilm is, ahol a
tartalom pusztán vizuális szinben marad.
Nálunk e filmtípus sajnálatos módon hiányzik, pedig itt igazán lenne lehetőség művészi koncepció kifejlesztésére. Nem is anynyira a festészet, mint inkább a szobrászat
és az építészet alkotásai lennének alkalmas
médiumai egy ilyen szemléletű filmkompozíciónak.
E néhány típus minden bizonnyal korántsem meríti ki a képzőművészeti kisfilmek
műfaji lehetőségeit, és az is nyilvánvaló,

hogy mindegyiknek megvan a létjogosultsága, nem helyettesíthetik egymást, és bármelyik típusban készíthetők remekművek.
A műfajt azonban tisztázni kell. Mert ha
például az utolsónak említett műtípus amelyben a filmszerű mondanivaló, a film
képi logikája dominál -, az adott matériával szemben érvényesül egy tudományos ismeretterjesztő filmben, akkor zavart okoz,
mint ahogya műelemző műfajban is zavar
egy esetlegesnek ható, riportszerű bevágás
a művész környezetéből. vagy néhány szó a
céljairól. A határok összemosása tehát veszélyes, márpedig jelenleg nálunk erre elég
sok példa található.
Németh Lajol

Pedagógiai

mutatvány

Szörény Rezső: Idegen arcok
ba állítani, megtanítani a józan életvezetésre, majd tanulmányban és könyvben megírni a patronálás tapasztalatait.
A sikerben nem kételkednek. Gondosan
megtervezték, lépésről lépésre előkészítették az embermentést, jóhiszeműen, mégis
naivan, mint egykor az utópisták a társadalom átalakítását. Ök is azt hiszik, hogy
az igazságnak és a rációnak önmagában is
legyőzhetetlen ereje van. A felismer t és
megfogalmazott igazság, tiszta szándékkal
párosulva, feltétlenül eredményt hoz az
emberi sorsok alakításában.
Az elgondolás tiszteletre méltó. A kísérletet a fanatikus moralis ták belső meggyőződésével szerkesztették meg. Aki a
börtönből kilép, az újszülött, nincsenek se
szokásai, se vágyai, se barátai, se szerelmei, nincs előtörténete, amelynek örömélményei, kudarcélményei,
fennmaradt
vonzásai és taszításai keresztezhetik a tervet. Szabadon is engedelmesen követi a
társadalmi előírást.
Csakhogy a szabaduló nem a csecsemő
lelki
életének fehér lapjával lép ki a börA mutatvány
tön kapuján. Előtörténete is van. Sőt, az
A két mutatványos - két pszichológia sza- ajtó mögött burjánzó fantázia fellobbantja
kos egyetemi hallgató - elvállalja, hogy benne a vágyat: kötetlenebb életre áhítoegy éppen szabaduló fiatal elítéltet átsegít zik, megrekedt vágyak érvényesítésére tör,
a beilleszkedés nehézségein. A cél: meg- és mindenekfölött rácsokkal nem korlátozott függetlenséget keres.
szervezni a szabaduló fiatal életét, munká-

Egy fényképészeti műterem reflektorfényében három fiatal bohóckodik a gép
előtt. Ketten csíkos trikó ban illegetik magukat, mint vásári akrobaták egy régi burleszkben, a harmadik félmeztelenül, nyakkendővel, mint egy falusi legény, akit beszólítottak a mutatványos bódéba.
Parádés mutatvány t ígérnek: egy ember
átformálását; szokásainak, értékrendjének
megváltoztatását.
A csíkos trikósok magabiztosan, játékos
fölénnyel lépnek a porondra, mint akik
pontosan ismerik a jónak és a rossznak, a
lehetségesnek és a lehetetlennek a határait, s elhivatottak arra, hogy beavatkozzanak az emberi sorsba.
Ezzel a pedagógiai fintornak beillő képsorral indul Szörény Rezső filmje. Majd
börtönfolyosók következnek: rácsok és
dróthálók, zárak és kulcsok, nehéz vasajtók.
Mögöttük fiatal elítéltek, dühödt tagadásukkal és rejtett nosztalgiájukkal.
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A mutatványban, amely a börtönajtónál
kezdődik, a modern misztérium-játékoknak egyik kedvelt témája pereg előttünk:
a rend igényének és a szabadság vágyának
a konfliktusa, a társadalmi előírás javára
történő beavatkozás határainak és módjának a problémája.

A pedag6giai kísérlet kr6nikája
Galica Gábor és Pintér Irén, az eljövendő
pszichológusok összefogott, gyermekszerető
családban nőttek fel. Nagy szorgalommal,
biztosan haladnak előre pályajukon. Társadalmi munkaként, tudományos diákköri
feladatként vállalják el a börtöből szabaduló 18 éves Barta János patronálását. Barta hányatott sorsú, kisgyermekkora óta önellátó. Az alvilág peremén összeverődött
gátlástalan bűnözők (Carlo), intézetből szökött lányok (Gizi), s a szabálytalanok ha-

szonélvezőí (az Öreg) között él. Verset ír,
életkorának megfelelően önmagáról, hobóhangulatú, csodaváró, lírai költeményt.
Az egyetemisták alapos munkát végeztek. Már a börtönben látogatták a fiút,
munkahelyet, szállást kerestek számára.
Pontos menetrendet készítettek a szabadulás utáni napjaihoz. Magát Barta Jánost
azonban nem kérdezték meg: sem arról,
hogy igényt tart-e közelségükre, támogatásukra, barátságukra, sem arról, hogy mit
szeretne csinálni szabadulásának napján.
Mindezt nélküle döntötték

el.

Irén a börtönkapuban várja, s kedvesen,
mégis menetrendszerűen átöltözteti, fehér
inget, nyakkendőt ad rá, igazolványkép et
csináltat, majd moziba viszi. Nem "mennek", hanem Irén viszi!
Barta az első nap eltűnik, régi társait
keresi, meg Gizit, a szökött lányt, akihez
valamilyen szolidaritás köti. Másnap ismét
találkozik az egyetemistákkal. Irén kísére-
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tében jelentkezik a munkahelyén, beköltözik a munkásszállásra, egy hétig dolgozik.
Az egyetemisták már tervezik, hogy mit
fog venni első fizetéséből, amikor János
hirtelen meggondolja magát: feladja munkahelyét, elhagyja a munkásszállást, pénzt
és segítséget kér patrónusaitól. Az egyetemisták nem tudják és nem is akarják eltartani Bartát.
Az elkövetkező napokban két egymást
követő epizód mutatja meg, hogy milyen
szenvedélyek halmozódtak fel tíz nap alatt
a pedagógiai kísérlet résztvevőiben.
Gábor és János a vásárcsarnokban rakodómunkát vállaltak. Amikor fölveszik a
napszámot, bérének a felét Barta átadja az
egyetemistának, törleszteni akarja adósságát. Gábor ezt sértésnek éli meg, kirobban belőle a düh, nekimegy Jánosnak, öszszepofozza, durván leszidja. János mozdulatlanul hallgatja, majd kiköp.
Másnap János megvárja Irént a kollégium előtt. Szemérmesen megvallja neki a
szerelmét. "Érted hajlandó lennék dolgozni is" - mondja. Irén kereken elutasítja,
pedig a fantáziaképekből már tudjuk, hogy
megszerette a fiút.
Feszültségekkel terhes kéthetes kapcsolat után Barta János adósságát törleszti a
fiúnak, szerelmét ajánlja föl a lánynak.
Mindkét próbálkozás magába foglalja azt
a szándékot is, hogy kiszabaduljon gyámkodásuk alól, s egyenlő félként adjon és kapjon szerelmet és barátságot. A két egyetemista egyiket sem fogadja el. Gábornak
mintha az önérzetét sértené az egyenlőségi
deklaráció, a lány talán máshol van elkötelezve, talán patronáló 'feladatával összeegyeztethetetlennek tartja, hogy kimutassa érzelmeit. Mindkettőjüket megrémíti,
hogy Barta János egyenlőként kezeli őket,
s válaszukkal figyelmeztetik társadalmi helyére.
A pofon és az elutasítás után Barta eltűnik abból az élettérből, ahol kiskorúként
kezelik. A két psziohológushallgató rádöbben felelősségére. Tudják, hogy valahol hibáztak, Irén azt is tudja, hogy megperzselődött, szereti Jánost. Kezdetét veszi a keresés, a felelősség és a lelkiismeret zarán •.
dokútja. Sorra járják Barta ismerőseit, egy-
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kori börtöntársait, próbálják felkutatni az
elkallódott fiút. Nem találnak rá.
Néhány hét múlva levelet kapnak a fiútól. Nővérénél húzódott meg egy tanyán.
Alkalmi munkát végez. "Egy ideig hagyjatok békén ... hagyjatok békén!" - kéri
Gábort és Irént.
A börtönből való szabadulástól a levélig
eltelt négy-öt hét alatt lejátszódó történet
a film cselekményes rétege, amelynek utaIásszövevénye a tartalmi és érzelmi mondanivalónak további rétegeihez vezet.

II börtön-modell
Amikor Barta János szemével látunk, a világ a börtönre mintázódik. A folyosó, a
cella, a rácsos ajtók, a dróthálók. az őrök,
a szabadulás ceremóniája a dokumentumfilmek tárgyilagosságával szemléltetí a börtön nyomasztó légkörét, a személyiség alárendeltségét, autonómiájának felfüggesztését. S ugyanilyenek Barta élményei a sza-badulás után is. Amikor igazolványképet
csináltat, a fényképész szigorúan vezényli:
"Ne mosolyogjon, nézzen a kamerába!"
Amikor a szökött lányok búvóhelyén jár,
az Öreg rázárja az ajtót, mint, a börtönőr.
A munkásszálláson a két épület között rácsos, zárt ajtón kell ábhaladni, az új lakókat a gondnok kíséri, kulccsal nyitja, majd
utána kulcsra zárja az ajtót, mint a börtönfolyosókon. A szebában az emeletes ágy
olyan, mint a cellában. Ahogyan Irén engedélyt kér, hogy átadja az élelmet, amit hozott, s ahogy a gondnok az engedélyt megadja, a jelenet a börtönlátogatások helyzetére rímel. Amint a szállás rácsos folyosóin
mennek végig, a rádióból énekszó hallatszik, "az édes dallam körbe jár", ahogyan
a rabok a börtönudvaron.
János letöltötte a büntetését, kiszabadult, de magával hozta a börtönlakók szemléletét : mindenütt meglátja a zárakat, a rácsokat, az őröket, mindenütt fölfedezi azt,
ami a börtönre emlékeztet.
Ez az asszociációs sor egyben társadalomkritika is. Annyi tilalmat, korlátozást, előÍrást iktatnak az életünkbe, mintha mindenütt börtönbe lennénk. Pedig tudjuk (s

ezt a film egyik világosan látó alakja, az
őrnagy megfogalmazza), a börtön funkciója
a börtön kapujáig terjed, azon túl más szabályok érvényesek, az élet rációja másféle
alkalmazkodást kíván.
A két fiú azonban rekonstruálja
a börtönhelyzetet.
János éppen olyan unott tekintettel nézi Gábort, mint az őreit, éppen
olyan lélektelenül mond neki igent, s éppen úgy minden pillanatban készen áll arra, hogy kibújjon a "tisztelettel" fogadott
utasítás alól, s valahogy átcsússzon a tilalmak hálóján, ahogyan a börtönben tette.
Gábor talán alapbeállítottsága, talán pszichológiai elgondolása révén, talán olvasmányainak hatása alatt hajlik arra, hogya
fölény pozíciójából vezesse ezt a pedagógiai
kísérletet. Magatartását kiegészíti és felfokozza Barta áthatolhatatlan fogoly-közö-

nye, amelynek hátterében Gábor számára
az önérzet (az adósság visszafizetés e) gúnynak, a legegyszerubb örömkeresés ("vacsorázzunk a Vak egérben") is könnyelműségnek tetszik. A két fiú újrateremti a fogoly
és a foglár hagyományos alá-fölérendelési
viszonyát.
Az őrnagy figyelmezteti Bartát, hogy
szabad ember, nem köteles követni a két
egyetemistát. János mégis úgy követi patrónusait, mintha láncon vezetnék. s úgy
menekül előlük, mintha a foglár egy pillanatra nyitva felejtette volna a börtönajtót.
Gábor pedig úgy szabja meg Barta napirendjét, úgy írja elő kötelességeit, úgy
cenzúrázza örömeit, úgy kéri tőle számon
az egyoldalú őszinteséget és a tiszteletteljes viselkedést ("ne vonogasd a vállad !"),
ahogyan ezt a börtön-modell lehetövé teszi.
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A család-modell

Amikor a két €gyetemista hozzákezdett a
kísérlethez, terv üket nem a fogoly-foglár viszony jegyében szerkesztették meg.
Első hármas találkozásuk még a büntetésvégrehajtási tiszt irodájában játszódik le.
Irén halkan megkérdezi Gábortól, hogy
nem kellene-e most rögtön összetegeződniük. Gábor nemet int. Irén a neki készített
kávét Jánosnak adja. Gábor viszont felolvassa hangosan, tagolva, mintha egy bamba gyereknek magyarázna, a szabadulást
követő nap órarendszerű beosztását. A szereprendszer, ami itt körbevonalazódik: szelíd anya - szigorú apa - neveletlen gyermek. Ezt játsszák el a patronálás hetei
alatt.
Irén, a szerető anya, felteszi a szemüvegét, úgy varrogat, közben saját gyerekkoráról mesél ; megérti a fiút, belátja, hogy
ilyen nagy fiúnak saját vágyai is lehetnek,
még szórakozni is kell neki. Gábor viszont
szigorú apa, mindenbe beleavatkozik, mindent előír. Nem érti, hogy miért akat a
fiú nyáron is kockás ingben járni, miért
szeretne éppen feket€ színű cipőt hordani.
Apai türelmetlenséggel kiabál rá: "Figyelj
rám!", ragaszkodik ahhoz, hogya fiú "mindent elmondjon neki ... őszinte legyen". S
végül kellő szemrehányásokkal kísérve ("a
munkásszálló derogál") eljut a szigorú apa
végső érvéhez, a pofonokhoz.
János belemegy a neki kiosztott szerepbe. Gyermekmódra labilis, türelmetlen, követelődző: amikor éhes, azonnal adjanak
neki enni, amikor megun valamit, azonnal
abbahagyja, rohan a szülőkhöz, akiknek
gondoskodniuk kell róla. Nem tudja fékezni magát, nincs toleranciája,
gyermeki módon hisz a szülők csodatevő hatalmában.
Kiderül azonban, hogy ez a szereprendszer nem felel meg a pedagógiai kísérletnek. A két egyetemista, lélektani ismereteinek alapján, kölcsönös, egyenrangú kapcsolatot ígér ("mindent őszintén elmori:iunk egymásnak"), valójában aszimmetrikus
függő viszonyt hoznak létre. Az így keltett
feszültség is elősegíti, hogya pedagógiai
célhoz választott család-medellből csak a
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szülő szerepet játszó egyetemisták fölényhelyzete és János függősége maradjon
fent. Felelevenedhet
így a fogoly-foglár
helyzet, amelyet Gábor autokratikus beállítottsága és Barta János börtönmintájú élményfeldolgozása
táplál.
A szülő--gyermek szereprendszer felbomlásába jelentős módon belejátszott a családi helyzetnek a pszichológiában jól isrnert klasszikus konfliktusa: az apával vetélkedő és az anyát ostromló fiú kettőssége.
Gábornak és Jánosnak - a szereprendszer szerint: az apának és a fiúnak - van
egy játékos, rivalizálási jelenete. "Ki az
erősebb"-et játszanak, ki tudja a másik
megfeszített karját behajlítani. Apróbában
Gábor bizonyul erősebbnek. János a győztesnek kijáró tisztelettel, elismerően mondja: "Nem gondoltam volna, hogy ilyen
erős vagy", s ezzel az apai €rő és tekintély
előtt tiszteleg. Gábor autokratikus szerepének megfelelően dölyfösen, önelégülten felel: "Én meg nem hittem volna, hogy ilyen
gyenge vagy". Ezzel a fiú függőségét, tehetetlenségét hangsúlyozza. A kiszolgáltatottságnak ezen a szintjén János visszaadja
a szerepét, fellázad. Még egy próbát kér, s
ebben könnyedén, erőfeszítés nélkül győzi
le Gábort. Nyilvánvalóvá válik, hogy az első
próbában hagyta magát, mert a családi
szereprendszer függő helyzete ezt kívánta.
A pillanatnyi kínos helyzet után Gábor
hozzálát János fizetésének abeosztásához,
s ezzel más fonal on hangsúlyozza a függőséget. Ez a rivalizálás vezet el a vásárcsarnoki pofonhoz és a kiköpéshez, amely önmagában is elég lenne az aszimmetrikus
családi szereprendszernek a felbomlásához.
De ehhez járul még a psziohológiai őstörténet másik szálának a megelevenedése: a
fiú vonzalma az anyához.

Szabálytalan

szerelem

Rejtett képekben, bevágásokban, áttételes
fordulatokban vonul végig a filmen János
és Irén érzelmi egybehangolódása. János
szerelmi vallomása nem meglepő fordulat;
sok részlet készíti elő. Már a címet megelőző expozíciós képsorban felvillan János és

Irén, amint napsütötte fal előtt mosolyogva
nézik egymást, közelednek egymáshoz,
szinte keruigetik egymást. Amikor a szabadulás után a Héven jönnek be Pestre,
fantáziakép villan fel: egymásra nevetnek.
Mialatt a lány a kollégiumban János gombját varrja, újabb fantáziakép : ismét a fal
előtt, mosolyogva mennek egymás felé.
Nem lehet tudni, hogy melyiküknek a fantáziája villant fel, talán mindkettőjüké.
Ennyi előkészítés után ajánlja fel János a

szerelmét. Irént képzeletében már megérintette a fiú. Ismét felvillan a fantáziakép:
a fal előtt csókolóznak. Irén gyorsan felteszi a szemüvegét, így utasítja el János
ajánlatát. A szemüveggel szerepet vált, a
vonzó lányból megközelíthetetlen felnőtt
lesz. Átváltozásával kifejezi, hogy ezt a szerelmet szabálytalannak tartja. Hogy mi a
szabálytalan benne - a korkülönbség, a
társadalmi helyzet különbsége, az életben
való előrehaladás szintkülönbsége, a pszi61

chológius feladatának összeegyeztethetetlensége a rábízotthoz fűződő szerelemmel
- ez nem tárul fel. Annyi bizonyos, hogy
Irén nem vállalta el azt a szerepet, amelyet
megközelítőleg hasonló helyzetben Warensné elvállalt: nemcsak patronálta, hanem
bizalmába, intimitásába is fogadta a kallódó fiatal Rousseaut.
Irén e szörnyű szerepkonfliktusban, e jellegzetes pszichológus-dilemmában a szakmai előírásnak és rációnak megfelelően
dönt. Felelőssége a konfliktus létrehozásában megis nyilvánvaló. Kölcsönösséget
ígért, terelte a fiút az érzelmi kötődés felé,
anyáskodás ába elkerülhetetlen ül szövődött
bele a nő ígérete és elvárása. A konfliktus
fellobban tja benne az érzelmi igényt, a képzeletben már eddig is kísértő szerelmet.
Pszichológushoz méltó an csak belül éli
meg egy fantáziasorozatban, amely a szürreáliák réteg ét adja a filmben.
A pofon és a visszautasítás után vagyunk.
Jánosnak nyoma veszett. A két egyetemista
ezt a fordulatot kudarcnak éli meg. Gábor
azon töpreng, hogy hol és mivel rontották
el ezt a kapcsolatot. Még mindig nem látja
be, hogy részben az ő fölényes, autokratikus magatartása ijesztette el a fiút.
Irén, képzeletében továbbszövi a történetet, ábrándozgat, olvassa János hobóversét. Közben ócska holmik közt kotorászik, Gábor egykori színésznő-nagyanyjának a jelmezei közt kutat. S ekkor megindul a belső mozi, a napi benyomások átdolgozott, kiszínezett, vágy teljesítő fantáziasora, az intrapszichikus történés hiteles
képi ábrázolása. Ez a film egyik megragadó szakasza.
Irén a nagymama egykori jelmezében látja magát, majd a fantázia erejével odarendeli Jánost, aki kockás ingben vezeti őt GaIicáék virágokkal díszített, télikertté alakított nagyszobájába. Társaság gyűlt össze,
Barta világának a szereplői: a szökött lányok, az egykori börtöntársak. Irreális vágyaikat mondják el. Az egyik színésznő
sz€retne lenni, a másik táncdalénekesnő.
a
harmadik manöken, egy fiú futballista. A
többiek jellegzetes börtönfantáziát szőnek:
kalandos szökés, majd visszaszökés a társakhoz.

62

A fantáziakép átúszik Gábor szobájába.
A két fiú és a manöken hosszú késekkel
fenyegetik az egyetemistát: "Vetkőzz le!"
- követelik. Irén is ott van" ő is azt akarja, hogy Gábor vetkőzzön le.
A fantáziasor harmadik epizódjában Gábor magyarázza a lánynak, hogy átadja neki a szobáját, költözzenek össze Jánossal,
éljenek együtt, amíg a fiú dolgai rendbe
jönnek, aztán majd visszamegy a munkásszállásra. Irén ezt elutasítja. Nem pedagógiai eszközként akar együtt élni Jánossal.
A negyedik epizódban János és Irén a
konyhában beszélgetnek, János együttes
életük tervét szövi.
Az ötödik epizódban Irént rögtönzött
bíróság elé állitják, amelynek tagjai szökött intézeti lányok, elnökük Gizi, a vetélytárs, akivel János együtt akart élni. A bíróság kihallgatja Irént: "Üldöztek már ...
éheztél már ... pofoztak 'már?" - ezek a
kérdések, s minthogy Irénnel mindez nem
történt meg, bűnösnek mondják ki, de kap
még egy kérdést, amivel enyhítheti a helyzetét: "Van-e szerelmed?" - kérdezik, s
ő teljes érzelmi elkötelezettséggel feleli:
"Van, Barta János".
A fantáziasor valós pszichés folyamatnak
felel meg. Az átöltözéssel Irén átlép egy
másik világba, ahova Barta vezeti be, riosztalgiáit belefoglalja saját képzeletébe, ezzel szolidaritást vállal a kallódók világával,
amit megél. Ez a szolidaritás a pedagógiai
kísérletükkel szemben érzett kételyeit is
kifejezi; kritikát mond Gábor magatartásáról, együttes viselkedésükről. A "Vetkőzz!"
parancs a hosszú kések árnyékában nem
rablótámadás. Ezek a fiúk és lányok azt kérik Gábortól, hogy mutassa meg önmagát,
legyen nyilt, vesse le hipokrízisét (amelyet
a filmben a bokáig érő vászonhálóing jelképez.). A szerelmi epizód a nyitott érzelmek
vágyát, az emócionális őszinteség igényét
fejezi ki. A bírósági epizód viszont Irén lelkiismeretének a terméke. Azzal, hogy a
társadalom peremén élő szökött lányokat
tesz bíráj ává, a szociális lelkiismeret vezérli: odaálIni azok közé, akiket üldöztek,
éheztettek, pofoztak.
A pszichológiai folyamat, amely a film
eszközeivel sűrítve lejátszódik előttünk, az

indulatelvezető azonosulás. Irén, úgy oldja
fel feszültségét, hogy hasonul a másikhoz,
rátanul szemléletére. megérti a kallódók
értékrendjét. s ezzel szociális lelkiismeretét
gazdagítja.
Még ez után is keresi Jánost, megpróbál
rátalálni a már elhagyott alvilági tanyán.
Lehet, hogy ha itt összetalálkoznának, fantáziájatalán szerelemben, talán nyílt érzelmes barátságban mégis megvalósulna.
De nem találkoznak. A film arra utal, hogy
Irén ezzel a be nem teljesült, érzelmi kötődéssel megélte, megtanulta, hogy azoknak
is vannak saját vágyaik, akik a társadalom
peremén élnek, s ezeknek tiszteletben tartása nélkül sem megérteni, sem segíteni
nem tudjuk őket.

Korl6tok

A két pszichológushallgató komoly feladattudattal, jó szándékkal fogott munkájához.
A vállalkozás nagy szellemi bátorságot és
függetlenséget kívánt. Az indító gondolat
kitűnő: nagyjából egykorúak szolidaritását
mozgósítani a bajbajutottak, az élet mellékútjain kallódók, a társadalom peremére
kiszorítottak. megsegítésére. A történet
azonban azt mutatja, hogy Gábor és Irén
szándékuk és szorgalmuk mellett is éretlenek voltak a szerepre, amelyet elvállaltak.
Éretlenek voltak arra, hogya pszichológus szemével ítéljék meg ennek a zárkózott, nehezen áttekinthető fiúnak a változásait.
Eleve elfogadták hogy J ános a természeténél fogva szomorú, elkülönülő, noha látjuk, hogyamunkahelyén,
a futballpályán, a moziban, jókedvű, harsány nevetésű gyerek. Nem vették észre, hogy J ánosban mennyi elhatározás van az új élet megteremtésére: le akar szokni a dohányzásról,
meg akar szabadulni a tetoválásaitól, nem
akar inni, vissza akarja fizetni az adósságát. Valójában a kiegyensúlyozott életmódot keresi.
A két egyetemista nem számolt azzal,
hogy Jánosnak előtörténete van, amelyet
ők nem ismernek, kapcsolatai vannak, ér-

zelmei és társas elkötelezettségei egy világban, amelytől szabadulni is akar, de
új életébe is magával akar vinni belőle sok
mindent, többek közt Gizit, akihez igazi
adoleszeens érzelmes barátság fűzi.
A film címéül választott Ady-vers mondja: "Ha idegen arcokat nézek, arcom ijedten földre vágom, oh, istenem, mennyi más
arc van, mennyi más arc van a világon".
A két egyetemistából a kísérletük megkezdése idején hiányzik az a döbbent tudás,
hogy minden arc mögött teljes .sors van,
amely tiszteletet és felelőséget kíván.
Szakmai tudásukban éretlenek, mert feltételezik, hogy egy embert a vágyainak, szerelmeinek, kudarcain ak az ismerete nélkül
egyoldalúan ki lehet választani, sorsát meg
lehet tervezni.
Gábor és Irén vállalkozásának, jószándékának az irodalmi modellje a Digne-i püspök, a Nyomorultak emberbarát papja. Ö
sem ismeri Jean Valjean előéletét,
de elfogadja teljes egészében olyannak, amilyen.
Nem kérdez, nem kíván őszinteséget, nem
.)róbálja megtervezni védencének életét, de
teljes bizalmával tiszteli meg, nem háborodik fel, amikor a börtönből szabadult fegyenc "hálátlannak" bizonyul. Igy is elfogadja. Erre a nyitott szívű elfogadásra ;3
film jószándékú egyetemistái még nem
érettek.
. S végül nem számoltak az emberalakításnak, a pszichológiai beavatkozásnak a
legnagyobb veszélyével. Aki alakít, az maga
is alakul. Az emberi közeg mindenkire viszszahat, aki cselekszik benne. Arra is, aki
formálni próbálja. A vezető nem kerülheti
el a vezetettnek a hatását. A patronáló ban
éppen úgy serkennek fel érzelmek, uuiuuitok, mint a patronáltban. Gáborból a kudare agressziót váltott ki (pofonok), János
szerelme Irénben az őszinteség nosztalgiájával kísért lelkiismereti válságot indított
el.
A pszichológia nehéz mesterség. Az ember alakításának nincsenek műszerei. Az
eszköz, amellyel a psziohológus dolgozik:
önmaga. S ez az eszköz a két egyetemi hallgatóban még nem volt kidolgozva, önismeretileg megmunkálva, amikor a kísérletbe
belevágtak. Megértésüknek, indulati tűrő-
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képességüknek a szint je nem volt arányban
a vállalkozással.
Jószándékukat varázserőnek képzeltek,
tudásukat túlbecsülték.

A

pedagógiai

modell

A dokumentumszerű ésa szürreális részletek mellett még egy további réteg dúsít ja a
történést: a zenében megfogalmazott értelmezés. A film egyes epizódjait kísérő beatzene (Presser és Adamis) értelmezi a történést, a rezonőr szerepét tölti be. Magyaráz,
mint a kórus az antik művekben. Félig kívül marad a drámán, halmozott allegórtákkal kommentálja az eseményt, s egy kicsit
gúnyosan, áttételesen mondja el, hogy mit
is kellene csinálni a két pszichológusnak.
A szabadulás után János és Irén HÉV-en
utaznak át a városon. A némán, sután egymás mellett álló fiataloknak a zene ezt
harsogja: "Ne hazudj színt a két szememnek".
Amikor János eltűnik és Irén kétségbeesve keresi, föl-alá rohanva az utcán, fölhangzik egy beat-ütemű dal, amely kórusként értelmezi a fordulatot: "Kit keresel,
nem ismered, azt se tudod, kit is szeret ...
Kövek között kővé válna, jüvek között jűvé válna, emberek közt ember lenne talán.".
Amikor a két fiú a vásárcsarnokban rakja a ládákat, feszültségüket A tücsök és a
hangya dala kíséri: "azt mondják, aki nem
dolgozik, ne is egyék, mégis vannak tücskök, hangyák és még sok más egyéb".
E három jlal a film tanulságát próbálja
összefoglalni. Mint rezonőr tanácsolja a két
lelkes embermentőnek, hogy legyenek
őszinték, érzelmileg nyíltak, ahogyan ezt
megígérték; ismerjék meg azt, akit alakítani akarnak, próbáljanak nyitottak lenni, akkor majd ő is megnyílik ("emberek közt
ember lenne"). Ne gondolják, hogy csak
jók és rosszak élnek a földön, ne legyenek
ennyire biztosak abban, hogy egyedül az
ő szemléletük érvényes. Próbálják inkább

elfogadni annak az igényét, örömét, szabálytalanságát is, akit patronálni akarnak.
A történésnek ez a kórusként felhangzó
értelmező kísérete az emberi sorsba való
beavatkozásnak egy más módját ajánlja:
a pedagógiai modellt. Ezt képviseli két rövid jelenetében a brigádvezető. Akit elvállal, azt el is fogadja. Nem akarja pórázra fogni, nem próbálja sem úgy őrizni, mint
a börtönőr, sem úgy anyáskodni fölötte,
mint egy szülő, elfogadja önállóságát, személyiségének az autonómiáját. Jó jelnek
tekinti, hogy János a harmadik munkanapján "még verekedett is". Érzi, hogy ezzel
az indulatkirobbanással megtört a fiú közönye; baját, vágyát, feszültségét azok között éli, akikkel együtt dolgozik.
Ennek a pedagógiai modellnek a lényege
a nevelő közösség, amely nem uniformizál,
nem kívánja, hogy mindenki egyforma inget, egyforma cipőt hordjon, s egyforma
örömöket keressen. A két pszichológushallgató erre a belátásra még nem volt felkészülve. Vállalkozásukban ott érezzük a világmegváltás nyugtalanságát, amely rokonszenvessé teszi erőfeszítésüket és tanulságossá hibáikat.
Ha felidézzük a Fényes szelek nemzedékét, sok szempontból hasonló nyugtalanságukat, gyakran hasonló hibáikat, ez nemcsak a megértést könnyíti meg, hanem a
két egyetemista munkájának a megítélését
is. Sok nézőnek ellenszenves volt, hogya
két egyetemi hallgató disszertációt akar írni emberformálási kísérletükből. Ezt Irén
kifejezését idézve "karrierizmusnak" minősitették. Pedig ez a szándék más indítékháttéren is értelmezhető. A két fiatal mintha azt a reményt képviselné, hogy az egykorúak szolidaritása a nevelés igazi eszköze, a világ alakításának hatékony módja,
s ha egy ilyen eredményről disszertációt
írnak, ezzel a jó ügynek az evangélistái.
A film nem felel arra a kérdésre, hogy
milyen fokban érvényesül a két fiatal hatása Barta Jánosra. Inkább ennek az alakitásnaka konfliktusait, a nevelésnek a drámáit tárja fel.
Mérei Ferenc
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LÁTÓHATÁR

Karlovy Vary
Karlovy Vary ban ebben az évben - az
információs vetítéseket nem számítva a versenyp-rogramban harminckét filmet
vetítettek. Láttam megrendítő történelmi
drámát, filozofikus parabolát a forradalomról, vígjátékot, sablonos partizán történetet, politikai kamara-drámát egyetlen
szobában, zenés filmet, pszichológiai drámát, dokumentumfilmet és filmet a filmről ...
A felsorolás, bevallom, nem teljes, de
talán érzékelteti, hogy sokféle volt a téma, a műfaj és a művészi szándék.
A filmművészet új útjait kijelölő "mérlegkészítéshez" elengedhetetlen objektivitás látszatáról is lemondok, és egy fesztiválnyi filmet végignézve inkább arról szólok, ami egyszeri látásra is felhívta magára a figyelmet: egy ismeretlen rendezőről, egy érdekes gondolatról,
és egy
szokatlan formában megszólaló műfajTól.

A rendező, aki figyelmet érdemel, Bolíviában született. Jorge Sanjines élettörténete is olyan szenvedélyes és szertelen,
akár egy latin-amerikai film. Néhány társával együtt arra szánta magát, hogy az
országát sújtó társadalmi ígazságtalanságok ellen szóló filmes legyen. 1962-ben a
Bolívíában megalakuló Nemzeti Kulturá-

lis Bizottság elnökének választották, ésugyanebben az évben fiatal barátaival
független csoportot hozott létre Ukamau
elnevezéssel. Sanjines rövidfilmjei közül
Európába először A forradalom került,
amellyel a lipcsei fesztiválon elnyerte a
Joris Yvens-díjat.
Első játékfilmje, az Aysa a bolíviai indiánok szociális gondjairól készült. A Barrientos-kormány annyira "negatívnak" találta ezt a társadalmi képet, hogy a film
rendezőjét bebörtönözték. A börtönben eltöltött idő élményeiből született Sanjines
következő filmje, A kondor vére (Yawar
Mallki, 1969). Makacsul folytatta az elmaradott. indián települések
helyzetéről
megkezdett gondolatot.
Kinek készülnek ezek a filmek? Hogyan
találnak támogatóra, forgalmazóra a délamerikai filmesek ? Meddig tudnak még
otthon dolgozni, és mikor jön el az idő,
amikor nincs más választás, el kell hagyni
az országot?
A választ követelő nehéz kérdésekkel
Sanjines is naponta találkozott. 1971-ben,
ugyanabban az évben, amikor Glauber
Rocha és Carlos Dieques elhagyja Brazíliát, ő hazájából kiutasítva Rómába megy,
hogy az olasz televízió támogatásával forgasson. A nép bátorsága alapjául egy
1967-es bolíviai bányászfelkelés szolgál.
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Karlovy Varyban negyedik játékfilmjét
láthattuk, Az ősellenség-et
(El enemigo
principal). A filmet az Ukamau csoport
Peruban készítette, arról a világról, ahol
nincs lehetősége a gondolatnak, a döntésnek, a mozduló cselekvésnek. Sanjines a
szabadság nélkülözéséről szól.
Az Andok hegység lábainál forgattak,
egy perui faluban. Sanjines a település
földrajzi és társadalmi
környezetét
választotta a film hátteréül.
Nem véletlenül.
Az indián falu elmaradottságában
megőrizte a régi társadalmi és kulturális szokásokat. A magashegyi gazdálkodás a vízi
utak hiányában elvágja a lakosság ot a civilizációtól. Az egyéni vállalkozás ezen a
vidéken sem bizonyult életképesnek a társadalmi és természeti
erőkkel szemben,
ezért az együttes munka évszázadok óta
az úgynevezett
aylluk
faluközösségben
szerveződött. A zárt közösség mindmáig
megőrzött valamit a hagyományos demokratikus jogrendszerből: választott vezetőik
Sanjines:

Az ősellenség

panaszt tehetnek a birtokosi
önkénnyel
szemben a hivatalos hatóságoknál.
A közösség eredetének ismerete szükséges ahhoz, hogy világossá válj on, hogyan
született a módszer, amellyel Sanjines forgatott. A falu lakói "önmagukat alakítva"
eljátszották a történetet. Igy sikerült a
rendező nek a személyes és szociális kapcsolatokat acinéma
dircet segítségével
érintetlen formában átemelnie a fikcióba.
A történet szinte egy mondatnyi.
Az
indián falu fellázad a birtokos ellen, aki
egyiküket megöli, majd a hatósághoz fordulókat bebörtönözteti.
A faluközösség
megmozdul, és a hegyekből érkező ellenállók támogatásával népbíróságot hoznak
létre. Az ítélet: halál. A visszafojtott keserűségből és elnyomásból táplálkozó indulatok előtörnek. Gyilkos és szerivedélyes körtáncba sodorják a győzelem illúziójától mámoros embereket. Majd a falubeliek lassú menetben a hegyekbe zarándokolnak, és élelmet visznek az ellen ál-

lóknak. Szertartás ez is. Az egyszerű történet kínálja a befejezést: a hegy túlsó
oldaláról zárt lovas menetben közelednek
a hatalom katonái. A megütközés ugyanolyan szenvedélyes, mint a szabadság tánca. Azután az elpusztított falu némasága.
Az ősellenség kétségtelenül eizensteini
reminiszcenciákról vall. A Sztrájk lázadása és a hatalom véres pusztítása ismétlődik az Andok tövében. Megoldásaival,
szemléletével a bolíviai film elsősorban
mégis Visconti korai alkotására, A vihar
előtt-re emlékeztet. Visconti 1948-ban egy
dél-olasz halászfalu lakóival játszatta
el
lázadásuknak Verga által megírt történetét. Sanjines filmjében sincs egyetlen hivatásos színész, a faluba érkező ellenállókat latin-amerikai egyetemisták játsszák.
Vajon az olasz és a bolíviai film közötti
hasonlóság nem mutat-e egyenesen Sanjines módszerének és témájának anakronizmusára ? Ehelyett inkább arra enged
következtetni, hogya Cinema Novo egyik

jelentős irányzata "neorealista korszakát"
éli. Helyzetük is sokban hasonlít a háború utáni olasz filméhez. A gyártási kötöttségek megszabják a módszert, a szociális problémák pedig kínálják a témát.
Sanjines hite a romantikus, ösztönös forradalmiságban ugyanúgy nélkülözi a történelmi tapasztalatot, ahogyan híján volt
annak a háború utáni olasz változásokat
sürgető Visconti is. Vajon pótolhat ják-e
ezt egy élet küzdelmei? Sanjines azt
mondja: "Az emberből nem lehet kitépni
azoknak az eseményeknek az emlékét,
amelyek formálták.
Vannak emlékek,
amelyeket nem szabad elfelejteni. Nem
szabad elfeledkezni az alapvető szociális
ellentétekről. és azokról a szavakról sem,
amelyek a nép jogairól szóló könyvben
vannak leírva." (Nino Masettivel folytatott beszélgetéséből az urugvayí Marechaban, 1972.)
Mihalkov-Koncsalovszkij:

Szerelmesek románca

Hrisztov:

G1Iökértelen fa,

A gondolattal, amely figyelmet
keltett,
Hriszto Hrisztov bolgár rendező filmjében
találkoztam.
Mi lesz azokkal, akik harminc évvel
ezelőtt vagy talán még régebben elkezdtek építeni egy világot, és miközben vágyaik jórészt realizálódtak, tevékenységük
terét elveszítették
ebben a megvalósult
világban?
A Gyökértelen
fa Gatiujának megszakadtak egy nagyobb eleven közösséghez
fűződő kapcsolatai, és ugyanolyan
reménytelen elszigeteltség választja el a kisebb közösségtől, a családtól. A végső magányosság előtt az utolsó kapcsolat a
földhöz, a fákhoz, a természethez kötötte.
Váratlanul szakad ki a falusi élet munkájából. Fiához, menyéhez, a civilizáció
kellős közepébe kerül. Gatiunak átok a
városi élet minden vívmánya. A lift, az
autó, a televízió ellenére van lelke nyugalmának. Nem hogy nem pótolják azt az
emberi melegséget, amellyel családja adós
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marad, egyenesen mérget jelentenek számára.
Faluról városba kerülni
még ma is
gyakran olyan életformabeli váltást kíván, amely egy idős ember alkalmazkodási készséget felmorzsolja. Hrisztov számára ez a változás két szempontból érdekes.
Segítségével egyrészt a munkájától megfosztott és környezetéből kiragadott ember lelki rajzát adhatja, ugyanakkor a változó környezettel egy társadalmi mozgást
is érzékeltetni kíván. Nem mindegy azonban, mi módon.
Környezetünk és tárgyaink valóban hasonlítanak ránk, vagy előbb-utóbb mi hasonlítunk hozzájuk. A jellemzésnek ez a
- ráadásul ellenpontos - formája, amely
kizárólag a környezet tárgyainak asszociációs világán keresztül vizsgálja a személyiséget, elemzés helyett könnyen illusztrációhoz vezethet. Ez történik
Hrisztov
filmjében is. A pszichológiai és társadalmi
ra iz csak jelzés marad.

Nyilvánvaló, hogya Gyökértelen fa két
nagy témája, a társadalom és az életforma változásai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mégsem azonosíthatók. Találkozásuk a történetben csak gyöngíti erejüket. A párhuzamosan futó gondolatokhoz
halvány motívumként járul még egy harmadik. Éppen csak megszólal a generációk egymás mellett éléséről.

A Karlovy Vary-i szemle legnagyobb meglepetése Andrej Mihalkov-Koncsalovszk:ij
új filmje volt. Koncsalovszkij zenés filmet készített!
A hír önmagában
úgy
hangzott, mintha egy harsány Csehov vígjátékra akadt volna egy buzgó irodalomtörténész kutató. Koncsalovszkij a nálunk
is bemutatott Első tanító-val, a Ványa bácsi-val és a Rubljov forgatókönyvével írta be nevét a filmtörténetbe.
Az igazság az, hogy nemcsak a művészet fellegekben járó, arisztokratikus hívei csodálkoztak. Valóban hangváltásról
lenne szó?
A film címe: Szerelmesek románca. Zenés film, amelynek elég kevés köze van
a musicalhez. Műfaját a rendező már a
CÍmben meghatározta: románc. Más szóval: a balladának valamivel kevésbé szomorkás válfaja, ahogyan az a verses művéknél
is szokás, zenekísérettel.
Filmes
hasonlatot nem azért
találok
nehezen,
rníntha ezúttal remekműről
lenne szó,
egyszerűen nincs megfelelő. A francia
Cherbourg-i esernyők-et hiába említeném,
legfeljebb a történet magja, a szerelmí
háromszög azonos vele. Ez itt is pontosan
olyan egysíkú és banális, mint az életben.
Egy fiú és egy lány szeretik egymást, azután, legalábbis az egyik fél részéről, véget ér a szerelarn ...
Mit tegyünk, ha míg távol voltunk, szerelmünk elhagyott; a trolibuszsofőrt
az

aranyhajú lány felcserélte egy hokibajnokkal ...
A kérdés azonban más formában is felmerül: vajon a hétköznapok rendje azt
kívánja valóban, hogy a metróállomáson
szőke parókában várakozó kedves lányt
aranyszőke hűtlen szerelmünknek
higygyük, éppen csak, mert most vele van randevúnk?
Koncsalovszkij színes, barnásvörös
és
fekete-fehér árnyalatokban
tárj a elénk
ezomorú-vídam történetét.
Már a V ánya bácsi-nál hasonló színdramaturgiai megoldásokkal találkoztunk. A
színes részek a fekete-fehérrel és barnásvörössel ott a realitás és képzelet kapcsolatát érzékeltetve
váltakoznak.
Koncsalovszkij most is ebben a három árnyalatban fogalmaz. A romantikus zenés jelenetek élénk színekben játszódnak, és ezt követi a fekete-fehér
és a barnásvörös,
a
főszereplő borús, majd bizakodó lelki állapotához illeszkedve. A szerelem nélküli
élet szomorúságát érzékeltetik a feketefehér megoldások, a főszereplőt és vele a
nézőt is szembesítik a hétköznapok realitásával.
Koncsalovszkij hőse a zenés műfaj szabályai szerint megnősül. A románc szabályaihoz igazodva: majdnem boldog családapa lesz belőle. Munkája van és otthona. A film záróképében a kamera kilép
a modern panelház szűk ablakkeretei közül, és az ablakból - legnagyobb meglepetésünkre - nem az utcára, hanem egy
ország színes panorámajára
látni.
Három filmről szóltam, harminckettő
közül. Valószínűleg nem válogattam teljesen igazságosan és a jelentős filmek közül még szó eshetett
volna néhányról.
Mindenekelőtt talán a Hószakadás művészi és gondolati értékeiről, amely külön
elemzést érdemel.
Ember Mariann.

Krakkó
Harminchárom
ország kilencvenhárom
filmje vett részt az idei, XI. Krakkói
Nemzetközi
Rövidfilmfesztiválon.
Volt
köztük néhány igazán figyelemreméltó alkotás is, a legmegkapóbb élményt mégis a
közönség jelentette. Mint ismeretes, Krakkó nagy hagyományú diákváros, s talán
ezért érezhettük annyira meghatározónak
- nem is annyira az életkort tekintve, inkább szellemében, magatartásában - az
ifjúság jelenletét a nézőtéren. Szinte valószínűtlennek tűnik, hogy ilyen közönség
is létezik. Pedig más fesztiválok komoly
képű szervezői aligha néznék jó szemmel
azt az állandó mozgolódást, mászkálgatást,
ami a filmek közti rövid szünetekben, sőt
a vetítések alatt folyt. Nem is szólva arról
az "illetlenségről", hogy nemegyszer a rangosabb hazai és külföldi vendégek is csak
a túlzsúfolt nézőtér lépcsőire ülhettek, ha
nem akarták végig állni a vetítést. Am ez
a rokonszenves lépcsőn-üldögélés csak felszínes kifejeződése volt ugyanannak a fesztelen ségnek, nyitottságnak, őszinteségnek,
amit - és természetesen ez a lényegesebb
- a filmek fogadtatásában érezhettünk.
Nagyon érzékeny, igényesen, intelligensen
érzékeny a krakkói közönség. És hálás, és
kegyetlen. A szellemes ötletek, a jó megoldások éppúgy tapsot váltottak ki, mint a
legapróbb hamis mozzanatok, s mindig
nyilvánvaló volt, hogy mit jelez a taps.
De épp ily beszédes volt a nézőtér csendje is például a Csapda, a mezőny egyik
legkiemelkedőbb
filmjének
vetítésekor.
Egészében a közönség nagyfokú művésziszakmai hozzáértésről tett tanúságot.
Ami most már a filmek nyújtotta összképet illeti: a rövidfilm-művészet általános
ellaposodása, amiről legutóbb az oberhauseni beszámolókból értesülhettünk, sajnos,
a krakkói fesztivál programjait is jellemezte. Persze, láthattunk számos, a maga nemében érdekes, izgalmas, sőt, néhány kiváló alkotást is, de egészében aligha lehetne megrajzolni valamiféle megfogható fejlődési tendenciát. Altalában hiányzik
a kísérletező kedv, a komoly társadalmi
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mondandó, a formai útkeresés - mondhatnánk. Jobban megfelel azonban az igazságnak, ha így fogalmazunk: ezeknek az
erényeknek - amelyek csupán együttesen válnak értékké - többnyire csak egyike-másika villan föl az érdekesebb filmekben is.
Különösen vonatkozik ez a dokumentumfilmekre. "Vérbeli" dokumentumfilmmel tulajdonképpen az egész mezőnyben
nem, vagy alig találkozhattunk.
" ...
Mondják, hogya tévé mindenható uralma, a technikai csodák idején a riport új
fajtája alakult ki: a könnyű kamerával felfegyverkezett riporter be tud hatolni mindenhová, ott van a csatamezőkön, a sivatagban, a dzsungel közepében, tanúja és
résztvevője
a legfontosabb eseményeknek.
Ez valószínűleg igaz, csak valószínűleg,
ugyanis a krakkói fesztivál nem bizonyítja ... " - jegyzi meg Mihal Komar a Fesztiválújságban
megjelent
összefoglalójában, nem alaptalan iróniával.
Ez a helyzet módot ad arra, hogy eltekintsünk az ilyen vagy olyan szempontból
érdekesnek minősíthető művek felemlegetésétől - az egymondatos, felsorolásszerű
bemutatás ok amúgy is inkább csak a cikkíró "filológusi" lelkiismeretének megnyugtatására jók, mintsem a filmek megismertetésére és vállalva a szubjektivitás
(vagy akár az önkényesség) veszélyét, csak
azokról az alkotásokról szóljunk részletesebben, amelyek ténylegesen komoly élményt jelentettek.
Kezdjük mindjárt a már említett Csapdá-val. A fesztivál e talán legerőteljesebb
alkotásának a "hősei" - madarak. Aleksandar Ilic jugoszláv rendezőnek azonban
semmiféle "kívülről bevitt" ötletre nem
volt szüksége ahhoz, hogy - mindvégig
választott közegében maradva - mélyen
emberi problémáról szóljon. A tízperces
film úgy hat, akár egy pszichológiai tanulmány. Harsányan éneklő kismadarat
látunk egy a természetbe kitett kalitkában, körülötte
furcsán összeakaszkodott
ágak. A környéken itt is, ott is felfiwel-

Frank Mouris: Frank-film

nek a madarak a hívó dalra, odarepülnek
- és hozzáragadnak a csapdául szolgáló
faágakhoz.
Összeragad a szárnyuk, a lábuk, lehullani sem tudnak. Egy ember, a
madarász tekintete, amint szadista közönyösséggel figyeli az iszonyatos vergődést,
aztán berakja őket egy vastag vasrudakból kovácsolt nagy ketrecbe. Majd a madarak reakcióinak szabályszerűen egymást
követő három fázisa. A csendes, értetlen
döbbenet. Aztán a lázadás, átható üvöltés,
kitörési kísérlet. Lábbal, csőrrel tépnék,
szaggatnák a mozdíthatatlan rudakat - és
a koncentrációs táborok gázból menekülni
próbáló halálraítéltjeinek
arca jut eszünkbe, meg ahogya
kezük az ablakra tapad. Végül újra csönd, pihegő,
fáradt

csönd: megtört belenyugvás ... Nem tudjuk, hogy az alkotó valóban pontosan rögzítette-e a madarak foglyulejtésének folyamatát, vagy a vágóasztalon állt össze a
film. De ez csak természettudományos
szempontból lenne fontos. Ez a film pedig egyértelműen az emberről szól, az erőszak embertelenségéről, s az ember szabadságáért kiált. S érdemes itt még megemlíteni egy elgondolkoztató adalékot a
hatásmechanizmus kérdéséhez. Ugyanebben a műsorban vetítettek egy jószándékú,
becsületesen informáló, segítségre felhív-i
riportot Felső-Vol ta népének nyomoráról.
De míg a felpuffadt hasú, égő szemű gyerekek, az éhezők - napj aink vizuális információáradatában
sajnos, már-már meg71

szokottá vált - látványa szinte semmi ha- részesült: a födíjat nyerte el Krakkóban is,
tást nem váltott ki, a madarak vergődését
ahová a cannes-i fesztivál rövidfilmkatególátva a Csapdá-ban, a gyengébb idegzetű ríájának fődíjasaként érkezett. A történet
nézök bizony el-elfordították a fejüket.
egy kis szigetre került hajótöröttről szól,
Míg a dokumentumfilm eszközeivel ké- aki miközben zajlanak körülötte az eseszült művek között tulajdonképpen a Csap- mények - felfedezik a szigetet, kivágják
da az egyetlen, amely a műalkotás mércéaz egyetlen fáját, olajkutat fúrnak rajta
jével mérhető, az animációs filmek kate-, hiába integet az elhaladó hajóknak,
góriájában két olyan mű volt, amely az nem veszik észre. Vagyis dehogynem! Épegyébként színvonalas mezőnyből is ma- pen hogy "beírják őt mindenféle könyvgasan kiemelkedett. Az Oscar-díjas Frankbe": mint gyanús elemnek, Icmérik az
film-et
(Frank Mouris, USA) az utóbbi adatait, ujjlenyomatot vesznek tőle, megidők egyik legkiemelkedőbb animációs jelenik a sajtó, a televízió, hogy "szenfilmjeként tartják számon, joggal. Kol- zációs" riportot készítsen, egy supermarlázs-technikával készült, színes képes ma- ket-elárusító felkínálja neki az áruit,
gazinok anyagából, olyan rövid snittekből majd, mint aki jól végezte dolgát, továbbösszeállítva, hogy néha az az érzésünk,
áll, még egy hittérítő is érkezik hozzá, aki
talán kockánként váltakoznak a képek. A az ajándék bibliával együtt őt is otthagyképeknek ez a kavargása nem egyszerűen ja . .. Figyelnek hát rá, csak épp a sorsáa rendező fantáziájának játéka, hanem val nem törődik senki. Sziporkázó ötletmintegy az egész fogyasztói társadalom gazdagsággal követik egymást az epizójavainak, emberi és dologi viszonylatainak
dok, melyekből keserű iróniával rajzolótükrét adja. Nagyon szellemes a kéthangú
dik ki modern világunk képe. A rendező
kisérőszöveg. A szerző ironikusan előadott finom szellemességét azonban talán a beélettörténetét halljuk - egyébként ez az . fejezés bizonyítja leginkább. A zajos eseelső filmje, és úgy hírlik, három évig ké- mények után váratlanul halk füttyszó halszült - miközben ezzel párhuzamosan a latszik. Egy kis fadarabba kapaszkodva
másik hang kommentálja az elhangzottabeúszik a képbe egy másik hajótörött, terkat, ilyenformán: az első hang közli, hogy mészetes mozdulattal, hívogatóan odaint
"és jött az első szerelem", mire a máso- már-már végképp kétségbeesett hősünkdik fölsorol egy tucatnyi női nevet. .. A nek, odébb húzódik a léc mellett, és együtt
szövegből azt is megtudjuk, hogy a film kapaszkodva úsznak tovább...
így fejevéletlen ötlet szüleménye: a szerző egyszer ződik ki a "mégis"-optimizmus ebben az
rájött, hogy lakásában sok képeslap van, erőteljesen kritikai hangvételű műben,
miért ne csinálhatna hát azokból egy fil- anélkül, hogy hamis, erőszakolt happy
met, ha már megcsinálta, miért ne neendnek éreznénk a befejezést.
vezhetne be egy fesztiválra, s ha már beKétségtelen, hogy idén a krakkói fesznevezett - mondja kedves pimaszsággal
tivál nem volt hű önmagához, saját hírne-, miért ne nyerhetné meg az első díjat.
véhez és jelentőségéhez. Az olyan filmek
Úgy látszik, ez a fogás nem jár míndíg
azonban, mint a Csapda, a Frank-film,
a
sikerrel, mert a krakkóí zsüri csak dicsé- Szíget, mégis reménytkeltőek - ha nem
retre méltatta a Eramk-jilm-et.
is olyan magától értetődő természetességA szovjet Fjodor Hitruk . rajzfilmje, a gel, mint a Sziget befejezése.
Sziget viszont megérdemelt elismerésben
Kovácl Mária

Taskent
A III. Afro-Azsiai Filmfesztivál emlékezetünkbe vési magát. Nem a filmjeivel.
Taskentben ugyanill olyan találkozó
szemtanúi lehettünk, ahol a találkozás ténye fontosabb volt, mint az, hogy ki milyen batyuval érkezett otthonról. Hatvannyolc országból Jöttek filmművészek, kritikusok, kereskedők és politikusok. Hatvannyolc országból, olyan hatalmasakból,
mint Japán vagy India, de a térkép gombostűfejnyi pont jairól is. Olyan országokból, amelyeJmek nevét most tanulja, gyakorolja a világ. Emberekkel találkoztunk,
gondolatokat hallottunk, jó és rossz filmeket láttunk - és mindez együtt 'a világ
határait tágította nagyobbra.
Gondolkodásunkban a távolságok nehezebben átugorhatók, mint a valóságban. A
légijáratok
sűrűbben,
rendszeresebben,
akadálytalanabbul
közlekednek,
mint
ahogyelőítéleteink moccannak. A harmadik világról az utóbbi évtizedekben többen tudunk, s még többet vélünk tudni.
Már tudjuk, hogy védekeznünk kell a
közhelyek ellen. Az egzotikumok izgalmát,
az európai fölényt, az ismeretlennek szóló lekezelést lassan, de biztosan felőrlik a
tények. Csakhogy a régi előítéletek helyére újak tolakszanak: az ájult ámulat, a
csodavárás - s nyomában rögtön a csalódott indulat, a türelmetlenség.
Azzal kezdtem, sok volt a rossz film
Taskentben. A várakozásunknak látványosan szamárfület mutató, az európai várakozással mit sem törődő film. Vártuk vártam, hogyavetítőkben
a jóllakott emberek lelkiismeretéhez szólnak; a civilizált körűlmények
közt élő, ágyban háló,
kórházban gyógyított, iskolákban felnevelt emberiség - az éhező, a járványnak,
időjárásnak és önnön elmaradottságának
kiszolgáltatott emberiséggel
szembesül
majd.
Vártuk, hogy a harmadik világ filmrendezői népeik messiásaiként szólalnak meg.
Néha talán kevéssé artikulálva, de az elhivatottságtól messzeszóló hangon. Am a
filmeken luxusvillák luxus lakosztályai-

ban unalomtól fáradt, egzotikus bájú szépasszonyok sóvárogtak valami izgalom
után. Egy libanoni filmben, A lány és a
Hold Bunuel-t, Fellini-t
és Antonioni-t
egyszerre másoló képsoraiból nem a szociális problémáitól nehezen lélegző ország,
hanem a bankigazgató neje és a sofőr végzetes szerelmi regénye bontakozik ki;
minden igyekvő modernkedés ellenére a
negyvenes évek magyar - és nemcsak
magyar - kommerszfilmjeinek ismert receptje szerint. A filmcímeket mintha nem
először olvasnánk: A szerelem másik arca, az Agyagbaba, Az éjszaka titkai ...
Ez utóbbi, ez az arab film úgy varíálja
a libanoni témát, hogy itt a börtönigazgató felesége gyúl végzetes, tragikus végű
szerelemre az egyik fogoly iránt. Fehér
telefonok és süppedő szőnyegek, elegáns
ruhák és finom metszésű poharakban finom italok és finom, halk szenvedés ...
A megnyitón bemutatott szovjet-japán
koprodukció, a Szerelmem,
Moszkva
is
tartózkodik attól, hogy túllépjen a világ
filmgyártásának kommersz szokványain.
A máskor kitűnő rendező, Alekszander
Mitta minden kockája elárulja, hogy ehhez a filmhez patikamérlegen mérték ki a
hozzávalókat : .végy egy kevés általános
emberit (ifjúság, szerelem, találkozás, elválás), adj hozzá egy cseppnyi furcsa ízt
(japán balerina, orosz szobrász), keverd el
jó bőven látvánnyal, színnel, mozgalmassággal (Tokió és Moszkva színes-szagos,
szélesvásznú nappalai és éjszakái), s ha
mindez együtt van, próbáld a második világháború szenvedéseinek emlékével, a hirosimai atombombázás máig bennünk élő
iszonyatával az egészet nemessé fűszerezni.
Mégis súlyos hiba volna a filmből csupán ennyit észrevenni. A Szerelmem,
Moszkva legfontosabb mozzanata, hogy
egyáltalában létrejöhetett egy közös japán
-szovjet filmvállalkozás, aminek a jelentőségét éppoly vakság volna figyelmen kívül hagyni, mint ha a fesztiválon csak a
filmek gyengéivel foglalkoznánk - érzé-
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Oke;ev: A farkas

ketlenül az igazi esemény, a találkozó
nagy baráti alkalma iránt. Mert Taskentbe kiváncsi, barátkozni vágyó emberek
jöttek; meghallgatták egymás érveit, és
megnézték egymás filmjeit.
Nem lehet egészen véletlen, hogy az
idén Taskentben a filmművészeti értéket
a szovjet köztársaságok néhány filmje
képviselte. Természetesen számos gyenge,
közepes vagy jelentéktelen szovjet-ázsiai
film mezőnyében. A műalkotásnak kijáró
megrendüléssel nézték végig a fesztivál
résztvevői a kazah Okejev A farkas című
filmjét, amelynek története nagyon egyszerű, gondolat- és érzésvilága pedig szavakban reprodukálhatatlanul gazdag. Egy
kisfiú és egy társaitól elszakadt farkas
tragédiába torkolló "barátságáról" szól ...
A grúz Eldar Sengelája Csodabogarak
címmel költői vígjátékot készített. Műve
mely derűs sikert aratott a nézőtéren
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- Taskentben is bizonyította, hogy sosem
a téma "könnyű", legfeljebb az alkotó találtatik annak. .. Sengelája filmje egy
kedves-bugyuta
fiatalember
kalandjait
művészetté tudja nemesíteni.
Taskent mindenekelőtt a realitásokra figyelmeztet: a harmadik világ filmesei
nem ugorhat ják át egyetlen elegáns len-'
dülettel mindazokat a korszakokat, melyeket Európa és Amerika sem hagyott
maga mögött, még ma sem. Az alkotók
zöme az európai diplomával együtt láthatóan hazavitte az üzleti szellemet, a kommersz ízlést is. A "meseautó"-modellt ...
De ebből az első csapatból majd kiválhat
már a népükért tenni akarók, tenni tudók
csapata ... Akik Taskentbe eljöttek, egymástól s a vendéglátóktól talán kaptak
ehhez valamicske biztatást.
Szántó Erika

Pénelope és a többiek
A nő a szórakoztató

filmekben

A filmműfajok között kétségkívül a western a "nők elsőszámú ellensége". A jól ismert sémákra épülő, férfias légkörben játszódó (lasszó, nyereg, colt, a "Saloon" lengőajtaja, magányos "raneho" a pusztaságban, marhacsordák, megizzadt lovak, a fészerben hosszú asztalok, ahol a béresek ebédelnek) western állandóan olyan világban
mozog, ahol az egyedüli hiteles értékek a
férfiakhoz fűződnek: az erő, a becsület, a
"fair-play", a harcos bátorsága, a férfibarátság, a jog védelmezőinek magányossága. (... )
Ezekben a hősies kalandjaiban a férfinek
nincs szüksége a nőre, aki csak akadályozza és lefegyverzi, letéríti útjáról, megfosztja hidegvérétől és nagyon gyakran legjobb
barátja megölésére készteti.
A nő felesleges kolonc, rossz szerencse.
Néha csak emlék (a menyasszony, akihez a
hős vissza szeretne térn i ; szelíd, szőke
menyasszony, akiért bosszút kell állni).
Máskor pedig kísértés: egy fiatal özvegy,
akinél a hős az éjszakát tölti, hogy megvédje az indiánoktól. Hajnalban kijavítja a
háztetőt vagy a főkaput. Egy rövid pillanatig ingadozik. Egy rövid pillanatig úgy
tűnik, hogy vele szeretne maradni. De a
gyengeség hamar tovatűnik. A férfi követi
sorsát és eltávozik. A nő könnyes tekintete kíséri.

A westernben a nő nem kelhet

versenyre a lóval

A nő néha röpke díj lehet (vidám lányok,
akiknek a nevetését hallani a "saloon" felett levő kis szobákból, derék lányok, akik
nem akarnak mást azon kívül, ami jár nekik). A nő gyakran anya, szent figura, tarkóján összefogott hajával, hosszú kötényben, a konyhában a reggelit a kockás terítővel borított asztalokra felszolgáló anya,
a ragyogó sárgaréz edények között. A fiúk
ki merik rabolni a bankot, meg merik ölni
a seriffet, de egyik sem merészel jelenlétében kimondani egy olyan szót, hogy
"kupleráj" .
A nő sohasem ér fel a férfivel, sohasem
beszélgető partner számára, sohasem vele
rokon, vagyis hozzá hasonló figura. Amikor John Wayne utolsó westernjében, a
Cowboys-ban merész vállalkozást készít elő
._ a csordát a sivatagi vidéken készül keresztül hajtani - ,s az iskolába megy, hogy
segítőtársakat toborozzon magának a seraülő ifjak közül, nagy zajjal kinyitja az
ajtót, és azt kiabálja: "Mondani akarok
nektek valamit!" A tanárnő bátortalanul
megkérdezi: "A lányoknak is?" Az öreg
cowboy csodálkozva néz rá, és az e~yetlen
lehetséges, előre is várható választ adja:
"Nem, a lányoknak nem!" A tanárnő ki-
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viszi a lányokat az udvarra, de mielőtt rátűzbe menní érte -, szerelmesét, vagy egyszánná magát, hogy ő is kimenjen, még
szerűen a nemes detektívet.
egyszer az osztályra néz: teljesen nyilvánA nő általában "titkárnőként" vesz részt
való dolog, hogy itt olyan dologról van szó, a Férfi által kigondolt terv megvalósításáami kizárólag a férfiakra tartozik, neki itt
ban (telefonüzeneteket vesz fel, elküldi az
semmi keresnivalója, mivel ezekkel az őt zaklató ügyfeleket, figyelmezteti a férügyekkel kapcsolatban a szegény nőt kejet, ha a feleség váratlan beállít, figyelmezvésbé illetékesnek tartják a legutolsó taktet ... és néha vígasztal is.
nyos kölyöknél is, akinek éppen most adott
A nő, a feleség, aki vár (Maigret felügyeegy nyaklevest.
lő bűbájos felesége a diszkréció megtesteCsupán a western-paródiákban
válik a sítője, úgy tűnik, hogy éppen ez az erény
nő a cselekmény aktív résztvevőjévé. A a legfontosabb hagyományosan a detekVadnyugat királynői-ben Brigitte Bardot és tívfeleség esetében, épp úgy, ahogya deClaudia Cardinale cow-gírls-nek öltözve, tektív az indiszkrécióból él.) Vagy itt van
vonatokat támad meg, lövöldöz, parancsoa felügyelő felesége Hitchcock Frenzy
kat osztogat a férfiak között, és megvédi
(Örűlet) c. filmjéből. aki "foglalkozásszeazokat. ( ... )
rűen" vár, vár Rá a megterített asztalnál,
A
Metro-Goldwyn-Mayer
Filmgyár
francia ínyencfalatokat készít neki, felmeegyik legutóbbi westernjének, a Wild Rolegíti, félreteszi, a sütőbe teszi őket, vigyáz,
vers (Vad csavargók) c. alkotásának, "emhogy oda ne égjenek, megterít, ismét viszlékezetes" jelenete nem az, amikor Ryan
szaviszi, ismét a sütőbe teszi őket - már
O'Nealnak sikerül kettesben maradnia a hányadszor! - mert Ci, a detektív nincs
bankár feleségével, hanem az, amikor a otthon, nincs családi élete, éjjel-nappal
cowboy barátjával egy vadlovat fog, és egyformán dolgoznia kell - s közben femegpróbálják betörni; amikor O'Neal a ló . lesége állandóan készenlétben kell hogy
fülébe harap, hogy rá tudja tenni anyerget,
álljon, hogy forró levessel fogadhassa. A
amikor a férfi és a ló, szinte egy testbe ol- feleség hősiessége az, hogy tud várni. S még
vadva, táncra kel a behavazott prérin. A
ebben a hősiességben is passzivitásra van
barát azt kiáltja a cowboynak: "Kérd fel "beprogramozva" .
a hölgyet egy keringőre" - mert a cowboy számára a ló valóban "nő", a "szíve
választottja" .
K...
Nem, teljesen biztos - egyetlen westernben sem tudott és soha nem is fog tudni
NIeg számos más módja van a bűnügyi kaversenyre kelni a nő a lóval.
landban való részvételnek: a nő vagy egy
tudós felesége, akit bolygónkon túlról érSohasem rendőrfelügyelő,
kező támadók rabolnak el (a házastársi ramindig titkárnő
gaszkodás jelenetei, és hirtelen a dráma:
"Mentsék meg! Mentsék meg!"), vagy fiaA bűnügyi film sem tart túl hízelgő tükrőt
tal és szép mama, aki attól retteg, hogy ela nő elé. Ebben a műfajban, amely par exrabolják gyermekét vagy végül nemes sZÍcellence "a cselekmény filmje", a nő sohavű prostituált (a szerzők toleranciája ezzel
sem dinamikus, se nem döntő tényező. Ha
az ősrégi foglalkozással szemben teljesen
a nő részt vesz is a társadalom gyógyíhagyományos, az íratlan, de még Sartre
tásának folyamatában, mindig csak passzíáltal is elismert törvény azt kívánja, hogy
van. Leginkább az áldozat szerepében tűnik
az "utcalány"-nak "elvei legyenek", a k ...
feL Altalában a nőt védik meg, bosszulják
mindig ártatlan, mindig a rendszer, a tármeg, s főleg mentik meg, mivel a bűnözők
sadalom, a férfiak áldozata l).
főleg hozzá nyúlnak, meglopják, megerő( ... )
szakolják, általa zsarolják a férj et, a milA nő gyakran játssza a csalétek szerep ét
liomos papát, a szeretőt - aki képes lenne
is. Énekesnő az éjszakai mulatóban, sztrip-
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tízgörl, pénztárosnő a bárban, színésznő a
zenés kávéházban, a nyilvánosház tulajdonosnője (vagy más) - íme a nők foglalkozása a filmvásznon (az anya és a feleség
szerepen kívül). A nő gyakran - életét
kockáztatva - kettős szerepet játszik: elcsábítja, hálójába keríti és végül kiszolgáltatja ellenfeleinek a - bilincsbe vert gengsztert, aki bízott benne. Vagy a detektívet, aki egy pillanatra elhagyta magát.
Míndíg részestárs, és minél pozitívabb a
szerepe, annál kevésbé van hangsúlyozva.
( ... )
Az Orület-ben egy londoni férfi nőket
szólít le, megerőszakolja őket, majd egy nagyon szép nyakkendő segítségével megfojtja őket. A bűnügyi filmekben, mint az
életben, a nőt felcsípik, Ha nőkről van szó,
az igék szenvedő alakban vannak, ha férfiakról, cselekvő alakban. A férfi leszólít,
megerőszakol, megvéd, megfojt. A nőt megkötözik, elrabolják, megerőszakolják, megvédik, megfojt ják.

ciisznókká változtatja, és aki végül, mivel
csak nő, a saját kelepcéjébe hull.)
Ha sem nem Pénelopé, sem nem Hekuba,
sem nem Kirké, akor a nő Heléna. Valójában ezzel a szereppel kellett volna kezdenünk, mert ebben látjuk a nőt leggyakrabban. Az ártatlan Heléna, minden mitológiának ez ·alegveszélytelenebb és legszelídebb figurája, a film-mitológiát is beleértve. Amit a gyilkos királyok, kegyetlen zsarnokok, a rettegést keltő szörnyek
nem tudnak elérni, azt eléri ő, ez a törékeny és bájos figura. Pedig neki semmije sincs. Nem rendelkezik sem Odüszszeusz intelligenciájával, sem Heraklész
erejével, sem pedig Achillész bátorságával. Csak szépségével rendelkezik, aminek a segítségével öl, s amelyet védelmez.
Amikor Ménélaosz kivont karddal veti rá
magát, Heléna lassan vetkőzni kezd, mígnem Ménélaosz fegyvere erőtlenül lábaihoz hull.
(

... )

A férfi - intelligens, a n6 A férfi Odüsszeusz, a nő Pénelope

I

A "cselekmény-film" összes hagyományos
műfajában, az összes nagy és kis filmodüszszeákban a férfi Odüsszeusz, a nő Pénelopé.
A férfi háborúba indul. A nő otthon marad
a családi tűzhelynél. A férfi csapatokat vezet. A nő a rabszolganőivel társalog. A
férfi Trója falai alatt harcol. A nő gyapjút
fon. A férfi különböző szörnyekkel küzd.
A nő egyre csak gyapjút fon. A férfi a
ciklopszokkal küzd, a nő gyapjút fon. A
férfi buzogányát forgatja. A nő gyapjút
fon. Mindig ugyanazt a szálat. A férfi csellel él - a hódítás érdekében, a nő - a
védekezés érdekében. A férfi szerepe az,
ho~y állandóan véghez vigyen valamit, és
mindig valami újat. A nőé, hogy éjszaka
megsemmisítse azt, amit nappal véghez
vitt.
Ha a nő nem Pénelopé, akkor Hekuba
(olyan feleség, akinek dicséretre méltó vonása a szerénység). Ha sem nem Pénelopé,
sem pedig Hekuba, akkor Kirké (végzetes
jelenség, baljós varázslónő, aki a lovagokat

szép

A filmplakátok kiemelt helyén nyomtatott
női nevek szinte mindig elbűvölő jelenséget
jeleztek. Greta Garbótól, Jean Harlow-tól,
Clara Bow-tól Michel Morganig, Danielle
Darrieux-íg, Marilyn Monroe-ig, Brigitte
Bardot-ig - a női főszerepeket káprázatos
tüneményekre bízták. Am a film nem kényszerítette őket arra, hogy játsszanak, csak
hogy létezzenek, legyenek, nevessenek,
sírjanak, járkáljanak, nézegessenek, partnerük nyaka köré fonják karjukat.
Természetesen vannak kivételek is, nemcsak sztár-színésznők
vannak, hanem színésznő-sztárok
is: Bette Davis, Katherine
Hepburn, Jeanne Moreau, Annie Girardot.
De ezeket a tagadhatatlanul nagy művésznőket a film sohasem istenítette. És nem a
filmművészet valamiféle hálátlansága következtében, hanem egyszerűen azért, mert
az olyan nagy színésznő, mint pl. Jeanne
Moreau, elhalványul pl. Brigitte Bardot
mellett - s ezt nem a rivális tehetsége,
hanem a ragyogása okozza.
(

... )
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meU'kág királynője

Ez a dekoratív passzivitás bizonyos körülmények között dinamikus elemmé válhat,
és ez kiemeli a nőt alárendelt szerepéből.
Pl. a musicalban a nő klasszikus szerepe
visszájára fordult. A musicalban a nő hegemóniája észlelhető (lásd "My Fair
Lady", "Sound of Music", "Hello Dolly",
"Mary Poppíns"), Még a "Boy Friend"-ben
is nem a fiúé a főszerep, hanem a lányé, a
híres manökené a fogpiszkáló termetű híres
Twiggy-é, aki távolabb kerülve a divat világától, egy ismeretlen, a többieknek apró
bevásárlásokat végző lány szerepét játssza,
mígnem - mint az minden becsületes musicalban lenni szokott - hirtelen meg nem
betegszik a primadonna, és őt, a Hamupípőkét, arany cipellőbe öltöztetik és felbocsátják a ragyogó színpadra, hogya Herceg
oldalán énekeljen.
A musicalban a nő valóban a cselekmény tényezője. Senki sem homályosítja el.
Ellenkezőleg - ő homályosít el másokat ..
Audrey Hepburn háttérbe szorította Rex
Harrisont, Julie Andrews - Christopher
Plummert, Barbara Streisand - Walter
Matthauát. Nem hallgat már senki parancsára, most rajta a sor, hogy uralkodjon.
Valóban, a musicalban a nő már nem
passzív elem. De ne áltassuk magunkat, ez
nem azért van, mert a musical szerzői új
fogalmat alkottak maguknak a nőről, hanem egyszeruen azért, mert a musical másfajta világot hoz létre.

soly nélküli arc, amely félelmet is kelthet
és beteges bájt áraszt), míg a leglebilincselőbb férfi alakítás a film történetében az úttörő (őszinte és nyílt tekintet, szép
egészséges fogak, könnyed mosoly, amely
őszinteséget, egyenességet sugároz - és
bizalmat kelt.)
(

... )

Amikor a nő nem vamp, akkor kis ártatlan, vagyis naiv és tiszta lány, vagyis
hiszékeny teremtés. A kis ártatlan kifejezés
nem nagyon illik a férfiúi nemre. Hogy alkalmazzuk? "Ez a kis ártatlan férfi"?
Az az emberi érték, amelyen a női tipológia alapszik, éppen a nőiesség, vagyis:
a báj, a gyengeség, az odaadás, a tetszeni
vágyás, amelynek célja, hogy meghódítsák, az azon alapuló intelligencia, hogy el
tudja titkolni saját intelligenciáját, a várakozás képessége. A női erények nem alkotójellegűek, ezek a passzivitás erényei.
Az az emberi érték, amelyen a férfi-tipológia alapszik, olyan specifikus jegyekből
áll, mint: erő, bátorság, dinamizmus, uralkodásvágy, azért, hogy magához ragadjon,
azon alapuló intelligencia, hogy képes eltitkolni gyengeség ét, az uralkodás képessége.
Vagyis a férfiúi erények - az ellentmondás alapján - nem nőies erények alkotó, aktív erények.
A férfivonásokkal
rendelkező nő lehet derék nő, de az elnőiesedett férfi elnevezés már teljesen kompromittáló jellegű.
( ... )

( ... )

Ily módon a nő elkerülhetetlenül a musical királynője, más szavakkal egy másodrendű műfaj királynője, mert - ehhez valószínűleg nem férhet kétség - akármilyen
demokratikusan kezeljük is a művészetek
hierarchiáját, az a műfaj, amelynek egyetlen célja, hogy szórakoztatást nyújtson,
mindig csak másodrangú műfaj lesz. ( ... )

A nő -vamp,

a férfi - úttörő

Elgondolkoztató az a tény, hogya filmtörténet legelbűvölőbb női alakítása - a
vamp (ködös tekintet, titokzatos álarc, mo-
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A férfi - az férfi!
A nő - hozzá tartozik
Nem kell túl nagy intelligencia ahhoz, hogy
észrevegyük, hogy bár a szocialista filmnek
más a filozófiája - s ebben a nemek mindenféle diszkriminációja elképzelhetetlen,
hiszen szabad társadalmat nem építhetnek
rab lények -, ennek ellenére a mi filmjeinkben is háttérbe szorul a nő. Örökös
pótfigura, kiegészítő szög, mindig csak kiegészítő szög, és soha nem olyan, amelytől a konfliktus vagy a probléma perspektívája függ.
Történelmi filmjeinkben a nő Anya, a

hős anyja, a hős vigasztalója, megbecsült,
de a cselekmény folyamán kívül álló lény.
Ennek a világnak a dolgaiba közvetlenül
csak egyetlen egyszer avatkozik bele: amikor világra hozza fiát (igen, a fiát, és nem
a lányát, mert hagyományosan csak annak
az Anyának írják nagy A-val a nevét, aki
fiút hozott a világra). Biológiai szerepének
betöltése után az Anya-Nő háttérbe szorul,
az oltárhoz megy, hogy ezért a fiáért imádkozzon, és ha beavatkozik is valamibe, akkor is csak messziről, többé-kevésbé elrejtőzve teszi. Hisz az anya csak a fia által
és számára létezik -, ugyanez a helyzet
egyébként a feleséggel is.
(

... )

Szüfrazsettek 1 Oh, nem

Hem jótékonyságból

A nő sorsáról vitatkozni, nem azt jelenti,
hogya "nőt védeni" - hanem azt jelenti,
hogy általában az emberi sorsról, a "férfisorsot" is beleértve vitatkozunk.
(

r

A feminizmus senkiben sem keltett különösebb bizalmat, s főleg a marxistákban
nem, mivel ők sohasem a nemek kritériumai szerint osztották fel a világot.
(

éppen így ábrázolja, az nem ennek a művészetnek, hanem magának a valóságnak a
szégyene. A film a valóságot tükrözi vissza
és nevetséges volna a tükörre haragudni
azért, mert azt mutatja, amit lát.
Akkor meg egyáltalán miért vitatkozunk?

... )

Míg a hétköznapi etika szabályai megengedik az érzelmi indítékok miatt társadalmilag gyökerét vesztett nő létezését
(lásd A negyvenegyedik), addig a szolidaritást saját nemének individualizálatlan képviselőjével mindig inkább nevetséges, mint
drámai rendellenességként értelmezték. Figyeljük meg például, hogyan ábrázolja a
film a szüfrazsetteket: komikus, agresszív,
esernyőjével hadakozó lény, aki elveszi az
emberi nem kedvét a fajfenntartástól,
olyan színésznők alakít ják, akiknek nem
lehet a korát megállapítani, és ló- vagy
zsiráfképűek. A szüfrazsett egy érett nő,
aki gyermeki módon él, tiszta extravaganciából követel magának szavazati jogot, mivel a nők emancipációja ugyanolyan vonzó dolog a számára, mint az állatbarátok
egyesülete.
( ... )
A film, az összes többi művészethez hasonlóan, nem űz valamiféle harcos, tudatos antifeminizmust. Ha a filmalkotók nem
becsülik elég nagyra a nő szerepét, ez nem
szadizmusukból ered.
Különben is, ha a nőt a filmművészet

... )

Akárhány női filmrendező volt is, akármennyi energiát fektethetünk is annak kimutatásába, hogy milyen jelentős volt részvételük a filmművészet fejlődésében, végül
il)arra a megállapításra jutunk, hogy a női
filmrendező a filmművészetben csak a szabályt erősítő kivétel. Akármilyen kiválóak
is ezek a női kivételek, a szerepük - és
ezt sajnálattal kell megállapítanunk - nem
volt befolyással a filmművészet fejlődésére. Ebből kifolyólag minden, amit a filmvásznon a női sorssal kapcsolatban bemutattak, a férfiak szavaival, bemutatásában
történt. A maguk módján ők mindent lejegyeztek, amit a nő életében lejegyzésre
méltónak tartottak: gondjait, vágyait, reményeit. Nem mondom, hogy ez a látásmód nem érdekes, mert nem hiszem, hogy
csak az a művész képes bemutatni a háborút, aki maga is a fronton harcolt. Flaubert
Bovaryné-ja sokkal, de sokkal Igazabb,
mint Georges Sand Leila-ja.
De mivel a nőre kizárólag a férfi szempontjából néztek, és nem vették figyelembe
problémáit, mint Malraux vagy Hemingway - vagy túlértékelték a nőt, mint Breton, aki "mindenek fölé" helyezte őt -, a
film és az összes többi művészet, amelyekben a férfiak elsőbbsége a jellemző, a világról nem teljes képet nyújtanak. Ezt a
képet nem lehet kizárólag a férfi jóindulata
révén kiegészíteni. Nem lehetséges - anélkül, hogy nevetségessé ne váljunk - azt
követelni az alkotóktól, hogy "tulajdonítsanak nagyobb jelentőséget a nő helyzeté-
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nek", hogy "emeljék ki a nőt örökös háttérbe szorítottságából", hogy "legyenek szívesek bemutatni felbecsülhetetlen
értékű
élettársaik problémáit, akik a gyárban ... ,
3 földeken
, otthon
odaadással, szerényen stb
dolgoznak
" (... )
A filmművészet csupán akkor lesz képes
teljes összetettségében megragadni az emberi sors kérdését, a nőnemű embert is beleértve ebbe, ha az összes emberi érték
előtt nyitva álló művészetté válik, tekintet

nélkül a nemekre, amikor noi forgatókönyvírókkal, női rendezőkkel, női producerekkel rendelkezik majd, amikor nők is
fognak a film területén dolgozni. (... )
A megoldás, amely lehetövé teszi a film
számára, hogy teljes képet adjon a világról,
olyan kell hogy legyen, amelyben a filmművészet megszűnik a férfiak által uralt
művészetnek lenni.
Az igazi egyenlőség nem a könnyekből,
se nem a jótékonyságból ered.
Ecaterina Oproiu

Ford.: Morvay Károly
(Részletek a román

filmkritikusnak

a lengyel'

Kino c. folyóiratban

megjelent

írásából.)

,

FORUM

A filrnszínész igényessége
Beszélgetés

Kállai Ferenccel

Az utóbbi hónapokban néhány olyan magyar film került a mozik műsorára, amelyekről a kritikusok - szinte kivétel nélkül - nagyon sok rosszat mondtak. N érnelyek azonban védelmükbe vették a színészeket, és őszinte sajnálatukról biztosították őket, amiért ezekben a filmekben kellett szerepet vállalniuk. Mások viszont éppen azt feszegették. hogy a színész is megválogatja a feladatait, hisz olvassa a forgatókönyvet. Erről indul a beszélgetés.
-- Önt áldozatos filmszínészként
ismerik,
aki sok mindent megtesz egy szerepért,
nem takarékoskodik
fizikai és szellemi
energiáival. Véleménye
szerint felbecsülheti-e a színész a forgatókönyvet,
előrevetítheti-e ítéletét a még el nem készült
filmről; vagyis megválogathatja-e
szerepeit
egy előzetes értékelés alapján?
- A színész csak hozzávetőlegesen dönthet. Hiszen nem szakember, nem látja az
egész filmet, legjobb esetben is csak a
maga szereperől vannak elképzelései. És
ha fel tudja is mérni, hogy ennek vagy
annak a rendezőnek, illetve operatőrnek a
személye milyen biztosítékot nyújt a leendő film értékéhez. még attól függetlenül is
számos tényező befolyásolja a választásában. Először is vannak ún. érzelmi zsarolások. Például szemtelenség volna egy fiatal, induló rendezőnek azt mondani, hogy

rossz a könyve, hiszen mire eljut odáig,
hogy az illetékesek elfogad ták, és azzal keres fel, hogy ezt csak te játszhatod el, neked írtam, akkor hogy jövök én ahhoz,
hogyelvegyem
a kedvét? Mert tudom,
hogy különböző fórumokon már átesett a
könyv, ahol fizetett szakemberek bírálták
el, részben pénzt, részben erkölcsi fedezetet nyújtva. Hát akkor a színész mondja
azt, hogy nem? Persze, kerülhet a színész
oly.an erkölcsi és gazdasági helyzetbe, hogy
mégis vállalja a véleményét, és azt mondja, hogy kérlek, most nem érek rá, vagy
egyenesebben : ezért és ezért nem vállalom. A magarn részéről előfordult már,
hogyelmondtam, miért tartom a könyvet
rossznak, és miért nem egyezik az ízlésemmel. De általában a színész ezt nem
teheti meg, mert egy bizonyos - igen ritka - stabil művészi és gazdasági helyzet
szükséges ahhoz, hogy válogathasson.
- Feltételezem, hogya színész rangja biztosíthatja ezt a helyzetet, mint az Ön esetében is. De eszerint egy fiatal színész
sokkal kiszolgáltatottabb ?
- Ez kétségtelen, Egy fiatal színész talán
nem is engedheti meg magának a válogatást, de még a rangosabb színész is nehezen, hiszen általában szüksége van a
pénzre, és haragosokat sem akar szerezni
a visszautasítással. Megnyugtatja magát te81

hát azzal, hogy ő csak a saját szerepéért
felelős. Velem is megesett az utóbbi időben, hogy egy film könyvét nem találtam jónak. Megmondtam, hogy nem játszom el benne a szerepet. Akkor tegyem
meg azt, hogy legalább részt veszek benne,
ha mással nem, hát egy kis epizóddal kérlelt a rendező -, mert neki ez az első
filmje. Végül is megnyugtattam magam,
hogy én csak a kis epizódért vagyok fele16s és eljátszottam. Mégis szememre vetették a kritikusok, hogy erre miért volt
szükségem? És van benne valami igazság. Sokkal könnyebb volna, ha lenne egy
impresszárióm, aki merevebb és objektívebb tudna lenni. Figyelembe venné, hogy
mikor és mennyire vagyok fáradt, nekem
való-e a szerep, mennyiben válik hasznomra adott időszakban művészi szempontból stb. Nyilván megmenekedhettem
volna attól a sok egysíkú, Illafejű figurától, amiket sorozatban játszottam a magyar filmekben, ha valaki jobban látja a
pályámat és tudja azt mondani, hogy ebből
most már elég. Nagy bukfence ui. ennek
az egész kérdésnek, hogy én szubjektíve
gyakran beleszeretek egy könyvbe. És az
első impresszióm az, hogy ez nagyon jó
könyv. Aztán megnézem a vetítőben és
bizony látom, hogy középszerű vagy éppen gyenge film lett.
- Tehát a forgatókönyv nem igazán értékmutató a színész számára. Milyen mértékű lehet a befolyása a forgatás közben?
- Hogya rendező miként vág, mit fotografál ki egy jelenetből, abba én nem
szólhatok bele. Ha pedig mégis megteszem,
akkor összeférhetetlennek tartanak, aki fárasztja a rendezőt is, meg a kollegákaj is.
Sokszor előfordul, hogy bizonyos felelősségteljes munkáknál nem engedek olyasminek, amivel nem értek egyet, vagyis
nem bízom rá magam teljesen a rendezőre. Ennek ellenére mégis vannak a filmnek jelenetei, amelyekben - miután nem
veszek részt bennük - olyan dolgok is
történhetnek, amik nem felelnek meg az
én ízlésemnek. A végeredmény tehát akkor
is okozhat csalódást, ha a magam részéről mindvégig "odafigyeltem" a forgatáson. Hiába, a színész egészében nem lát-
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hatja a filmet, mert nem ő rendezi. Persze, láthat bennük: majdani sikert, ilyenolyan szempontokat, amelyektől kedve lesz
hozzá, de tapasztalataim szerint a film sorsa nem a színész alakítás án fordul meg.
- On általában igényli, hogy jobban beleszólhasson egy film egészének megvalósításába, tehát túl a szorosan vett színészi
feladatkörön?
- Majdnem minden esetben. Ha főszerepről van szó, akkor biztosan.
- Ez szoros és kölcsönös együttműködést
feltételez a rendezővel. Sikerül ilyen kapcsolatot kialakítania?
- Igen. Mostanában a rendezők míntha
jobban igényelnék. hogy közösen dolgozzuk ki a jeleneteket. De meg kell mondanom, hogy önmagában még ez a munkamódszer sem biztosíték a sikerre. Például
az Illatos út a semmibe című filmben amelybe egyébként én nagyobb sikert álmodtam bele - valami törés történt, valahol leállt, valahogy mégsem az lett, amit
mindannyian elképzeltünk, holott a ren-dező alkalmas volt arra, hogy minden tanácsot vagy gondolatot, amely nem volt
az övé, megfontolás tárgyává tegyen. És
lehet, hogy ezúttal éppen ez volt a baj.
Nehéz is volt utólag elmondani a rendezőnek, hogy bizony ez nem egészen az,
amit vártam. Dehát persze elmondtam. És
most is gondolkozom rajta, hogy mi lehetett a baj. A rendezőnek a kollektív munkára való törekvése lehetövé tette, hogy
szinte minden jelenetet hosszan átbeszélve készítsünk el, úgyhogy a színészvezetéssei nem is volt semmi probléma. Valami
mégis kipukkadt, Úgy látszik, maga az
ötlet. s néhány vicesnek hitt jelenet kevés egy filmhez. Valami több kell hozzá.
- Atfogó gondolat és ízlés mindenesetre.
Ha egy rendező birtokában van ezeknek,
akkor talán az sem baj, ha zsarnok. Mert
a kiszolgáltatottság
lényegesen rosszabb
fajtája az, amikor a kritika a silány feladatokért udvariasan sajnálja a színészt.
Az Illatos út a semmibe és a Ki van a
tojásban? bemutatója után ez történt. On
mindkét filmben játszott; véleménye szerint befolyásolja-e a színész hírnevét a
film egészének színvonala?

- Igen, úgy gondolom, föltétlen befolyásolja a közönség
véleményét, hogy legutóbb milyen minőségű produkcióban, illetve szerepben látta a színészt. A magam
részéről elhatároztam, hogy igényesebb leszek a forgatókönyvekkel
kapcsolatban.
Úgy érzem, ezzel tartozom nemcsak saját
magamnak, hanem bizonyos fokig a magyar filmgyártásnak is. A magyar filmnek vissza kell szereznie a rangját, hogy
a közönség ne csak akkor üljön be a moziba, amikor már nincs más külföldi film,
amit megnézhetne. Nem az úgynevezett
művészfilmet, vagy más mondvacsinált kategóriát kérem számon - egyszerűen jó
filmeket kellene gyártani, és ez nem műfaji kérdés.
- Évente kb. 20 filmet gyártunk, ez nem
sok, s természetes, hogy a színészek minden kínálkozó szerepet megragadnak.
De
van néhány színész, aki színházi feladatai
mellett túl sokat vállal a filmgyárban,
vagyis eleve lemond aminőségi
válogatásról ...
- Ez igaz. Kétségtelen, vigyázni kellene
arra, hogy az ember ne kerüljön túlhajtott állapotba. De ez csak akkor kerülhető el, ha a színésznek nincs szüksége
arra a 25 ezer forintra, amit egy főszerep
jelent. Azonkívül, ha nekem épp akkor,
abban a hónapban, épp az adott filmre jut
időm ,a színház tól, akkor bizony meg kell
gondolnom, hogy kihagy jam-e és lesz-e
nég lehetőségem egy másik filmre az évadban? Ugyanis nem látjuk hosszabb távon a ránk váró feladatokat, sem a színházban, sem a filmen. Tehát nemigen tudunk tervezni.
Meghatározza-e
a filmszínész
játékmódját a színházi játéka, illetve annak a
színháznak a stílusa, amelynek tagja?
- A színész egyénisége általában nem
kötődik a színház
karakteréhez. hiszen
olyan nagyon határozott profil vagy hangvétel a mi színházainkban nincs. A játékmód alapján nem lehet megkülönböztetni,
hogy ki, melyik színház tagja. Ma már a
Nemzetiben sem deklamálnak, és a Vígszínházban sem csevegnek olyan naturálisan, mint azelőtt.
- Vagyis a filmnél nem probléma, hogy

különböző színházakból
kerülnek össze a
szinészek ...
- Nem, egyáltalán nem. Sőt, ez még
jó is, hiszen olykor az ember szeretne
együtt játszani valakivel, egy másik színházból, és ezt többnyire csak a filmen
vagy a televízióban érheti el.
- A színészek színházi próbák és előadások mellett filmeznek. Ön is úgy gondolja, hogy ez a párhuzamos
tevékenység
minden esetben a produkció és a művész
kárára válik?
- Kategorikusan nem állíthatom ezt. A
mi szakmánknak vannak olyan ellentmondásai, hogy pl. fáradtabban,
vagy
mondjuk úgy: erősebb igénybevétel mellett gyakran jobban játszik az ember, különösen, ha különböző jellegűek a párhuzamos feladatok. Bár az igazat megvallva, nem tudom, milyen lehet egyszerre
csak egyvalamit csinálni, mert nekem ez
a lehetőség még nem adatott meg. Például
nem ismerem a~ az állapotot, amikor a
színész egy-két hónapon keresztül csak filmezik; este lefekszik, és csak a reggeli
drehfertigre állítja be magát. Pedig azt hiszem, jó néhányunk szívesen vállalná ezt.
Az új gázsirendszer biztosan nagyon sok
kollégát el is gondolkodtat és nem halmozzák majd túl a munkájukat, mert ráébrednek. hogy az öntükrük miatt is érdemesebb valamit lelkiismeretesen csinálni.
Hiszen senki nem akar rnilliomos lenni,
csak rendesen meg akar élni.
-- Ezek az emelések valóban jelentősek
annyira, hogy kárpótolhatnak
egy-egy elszalasztott
filmért,
teleuiziáért,
szinkronért?
- Úgy érzem, igen. Dehát senkinek nem
tudok belebújni a bőrébe. Mert kétségtelen, hogy a legjobb szándékú színész is, ha
éppen most épít lakást és nyakig úszik az
adósságban, akkor én hiába papolom neki
az igényességet. Akkor most kell ráhajtania - ahogy azt mondani szoktuk -, és
akkor bizony rangja, erkölcse és kvalitásai ellenére, össze-vissza elvállal mindent,
amíg csak rendbe nem jön anyagilag.
- Lát-e arra lehetőséget, hogy egy színesz a saját szellemi tartalmaihoz partnereket keressen a filmgyártásban?
Hogy meg83

próbáljon egy szűk stábot találni, akikkel
megértik egymást?
- Hogy a színész ilyen értelemben kezdeményező legyen, abban gátolja a hasonló
hazai példák hiánya, a saját szemérme és
főként az a tény, hogy nem áll rendelkezésére szervezeti, gazdasági lehetőség. A
színész nem lehet rendezője, de még csak
szervezője sem egy témának, egy gondolatnak, amit el akar mondani. Pedig el
tudnám képzelni, hogy beadja a forgatókönyvét, és meg is rendezi. A mesterség
technikai oldala elsajátítható és számos
külföldi példa bizonyítja, hogy színészeknek is sikerült már. A rendezői törzsgárdára amúgy is ráfér a friss vérkeringés, s
bár a fiatal rendező-utánpótlás nyilván kielégítheti ezt, bizonyos esetekben, hogy ha
-a színésznek képess égei vannak a filmkészítéshez, kár elzárni előle a lehetőséget,
mert érdekes és jó dolgok születhetnek a
színészi látásmódból.
- Önnek a színházzal egyenrangú [euuiatot és élvezetet nyújt-e a film? Mert nálunk szinte általánosan elfogadott vélemény, hogya színész szemszögéből nézve,
a filmjáték
kimerítő, alkotási folyamata
gépies, ipari jellegű.
- Azt hiszem, itt visszaérkeztünk a túlterhelés kérdéséhez. Mert ha nekem forgatás közben nem kellene tartalékolnom az
erőmet a többi munkára, például az esti
.előadásra, hanem azt mondhatnám, hogy
na bumm, kifáradtam, majd este kipihenem magam, vagyis nem volna bennem
állandó stressz, hogy teljesen ki ne merüljek idegileg; akkor biztos, hogya filmszereplés ugyanúgy sikerélményt ad, mint a
színház. Hiszen még így is nemegyszer
tapasztalom, hogy ha egy jelenet szépen
összeáll, megérkezik utána az a bizonyos
furcsa forróság, jóllehet. nem tapsolnak
utána. Persze, ha a rendező azt mondja,
hogy jó, akkor a hangsúly zamata ugyanazt jelentheti a színésznek, mintha egy
felvonás után a tapsoló közönséget hallaná. És a filmnek van még egy érdekes
vonása, az, hogy az ember a kirakós játékkockákhoz hasonlóan látja maga előtt
az egyes jeleneteket, és tudja, hogy azoknak egyszer egy emberi sorssá kell össze-
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állniuk. Ez nagyon érdekes, és a színháztól eltérő pszichikai építkezést jelent, ami
sok-sok örömöt ad. De természetesen csak
akkor, ha a prodUJkciólégkörében az ember elfelejti az iparjelleget.
- Ehhez pedig rengeteg tényező szükséges, az egész stáb megfelelő magatartása
a gyártásvezetőtől a büfésig, és sajnos, ettől az ideális légkörtől többnyire nagyon
messze vagyunk. Sokszor megesett már
olyasmi, hogy kimentem a filmgyárba, és
kérdeztem, hogy hol az öltöző. Elvezettek
egy helyiségbe, ami tele volt csizmákkal,
régi egyenruháJkkal, és az egyik kollégám
már reggel 7 óra óta ott kuporgott a penetráns szagú zubbonyokon. Nem a raktárt keresem - mondom -, hanem az öltözőt. - Hát ez van - hangzik a válasz.
- Rendben van, ha nem tudnak öltözöt
biztositani, akkor én ma nem forgatok. Érdekes módon 10 perc múlva lett öltöző.
Külső felvételen, nehéz körűlmények között nem vagyok kényes az ilyesmire, de
amikor lehetőség van rá, hogya civil ruhámat olyan helyre tegyem le, hogy utána
né kelljen a tisztítóba vinnem, akkor miért
kell ezért külön szót emelni? Ilyen apróságokkal is segíteni lehet a filmgyártást.
_. A színházakban
mindennapos
panasz,
hogy rövid a felkészülési idő egy-egy produkcióra. A fiLmgyárban a gyártási pótlék
szintén sietségre ösztönzi a stábot. Eszerint
a színésznek itt is, ott is kapkodnia kell?
- Ha a forgatás jól szervezett, akkor
ilyesmit az ember nem érez. De kétségtelen, hogya gyártási pótlék ösztönző ereje
'a film kárára is válhat. Megesett már velem, hogy azért nem forgattunk le egy
jelenetet, mert a ráfordított idő pár száz
forinttal többe került volna a rendezőnek
és a stábnak. Senkit nem akarok megsérteni, de az az érzésem, hogy nem elég feszesek ezek az ösztönzők, vagyis elsősorban nem a színvonalhoz kötődnek. Persze
végül is mindez nagymértékben függ az
alkotök személyétől. A színésznek tehát
meg kell válogatnia leendő munkatársait,
és a témát, a gondolatot, amelynek szolgálatába áll. Én el is határoztam, hogy a jövőben magam fogok kultúrpolitizálni.
(""lIárol Tamál)

Az önironikus
A filmszínészet

művészet

...

specifikumairól

A legnagyobb kétségek, ugyanakkor a legnagyobb sikerek, az esztétikai semmisség
és a legnagyobb hatás ez is, az is,
mindez együtt a filmszínészi játék. Vagy
ez csak látszat? Vajon valóban semmisség, kétségek illetik-e meg, vagy pedig a
sikerből kell kiindulnunk? Hajdan a közönség kifogta a lovakat a rajongott primadonna kocsijából, s helyükbe állva szolgált-hódolt neki, ám még ez is csekélység ahhoz képest, ahogyan egy-egy sztár
válik népszerűvé világszerte? Egykoron a
színpadon felhangzott a taps, a színész
meghajolt; napjaink sztárja pedig szemüveget vesz, valahogy elkendőzi magát,
hogy közönség, riporterek stb. rá ne ismerjenek. Mindezek a jelenségek önmagukban is elgondolkoztatók s nemcsak szociológiailag, hanem esztétikailag is.

Egyéniség és szerep

A drámában a színész fölépíti szerepét.
Igaz, a rendező segíthet neki, irányíthatja,
de a szerep fölépítése mégiscsak az ove.
Atgondolja, mint következnek, hogyan
rakódnak egymásra rétegesen a motivációk, mikor kell elérnie egy-egy motívumnak a csúcspontot, s hogyan kell ugyanezen motívumnak haldokolnia. A filmszí-

nésznek minderre nincs módja. A különböző jeleneteket különböző időkben veszik
fel, ő maga folyton csak egy-egy részletet
lát, s a rendező szükségképpen zsarnokoskodik felette. Az egész a rendező kezében
van. Az övérészfeladat marad. Vagyis esztétikai értelemben csaknem lényegtelenné
válik; a szellem a rendezőé, ő pedig végrehajt csupán. Holott szellem nélkül nincs
művészet.
Esztétikai értelemben tehát első pillantásra a kép feltétlenül lesújtó. Am a színész a filmben egészen más funkciót tölt
be, mint a színpadon - e funkció néhány
mozzanatát szeretné tárgyalni ez a cikk
-, ennek révén válik esztétikai értelemben
lényegessé, és éppen ez az, amire építhet
a rendező és minden alkotó.
A színész ugyanis a filmben sokkal inkább jelen van a maga egyéniségével, mint
a színpadon. Lukács ezt úgy fejezte ki,
hogy összevetette a színpadi alakítást a
filmbelivel, s megállapította, hogy még a
Legjobb színpadi Hamlet esetében is elmondhatjuk: ez csaknem teljesen megközelítette Hamlet alakját. A filmben ilyen
távolság nincs. S éppen ez a filmszínész
legnagyobb lehetősége. Lukács így ír:
" . .. jó, sőt olykor kiemelkedő színészek képesek arra, hogy egy bizonyos tulajdonságcsoportot ... , személyükhöz kö85

tött, társadalmilag érvényes típussá emeljenek; így jelenik meg a szépség népszerű eszménye Greta Garbo, a női tragikumé Asta Nielsen, a bátorságé és talpraesettségé Gerald Philipe, a fölényes humoré Buster Keaton színészi egyéniségében;
a mindenkori szerep mindig csak indíték,
gyakran csak ürügy ilyen néphez közeli
tipus szemléltetésére. Eddigi fejtegetéseink
után magától értetődőnek fog látszani,
hogy Chaplint tartjuk e tendencia legmagasabb csúcsának." (Lukács: Az esztétikum sajátossága Budapest, 1965. II. köt.
475. old.)

Típus és kor

Máris előáll egy nagyon sajátos teoretikus
kérdés: sikerül-e a rendezőnek fellelnie
ezt a típust, aki éppen megfelel egy korszak ízlésvilágának,
akiben meg tud testesülni valami olyan tendencia, ami benne él az emberekben, mint valóság, mint
valóságigény és mint olyan elvont személyiség utáni vágy, mely kristályosodásra
vár. A film éppen ennek a kristályosítására alkalmas, s az a színész, aki erre a kristályosításra képes, egyénisége révén, s az
a rendező, aki ezt a típust megta1álja, valóban esztétikailag alkot valamit. A példák eléggé evidensek. Ahogyan Ingmar
Bergman megtalálta a maga színész-típusait, ahogyan a francia filmművészet megtalálta Jeanne Moreau-t, ahogyan az amerikai filmművészet Spencer Tra.cyt, Fábri
Zoltán Törőesik Marit és Szabó István
Bálint Andrást ezek világos jelzései
ennek a tendenciának. De ugyanígy találta meg Antonioni Monica Vittit, Fellini
Giulietta Massinát és Marcello Mastroiannit.
Furcsa dolog ez. A színészi eszközök
nagyon sokszor átemelhetők a színházi
gyakorlatból. Máskor azonban szinte lehetetlenné válik átemelésük. Főképp azért
nem, mert itt mindenütt arról az egyéniségről van szó, amely megtestesít és megszemélyesít egy társadalmi tendenciát. Ehhez képest teljesen mellékes az, hogy a
színpadon mindig az egész ember él -
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mint pl. Bajor Gizi esetében történt -,
és szűknek érzi, amikor a karnera pusztán
egy nézetből, vagy esetleg egy részletnézetből fényképezi. Más a színpadi kopf
és más a premier plan. De nem ez a lényeg. A lényeg sokkal inkább az előbb
elmondottakban van: az egyéniség nagy
vivőerejében.
így például Bondarcsuk az
Emberi sors-ban vagy a Széttört bilincsek-ben ezt az egyéniséget tudta hozni.
Ezért volt lenyűgöző. Viszont a Háború és
béké-ben már nem a saját egyénisége uralkodott, már nem sikerült a vérátömlesztés,
önmaga vérének átömlesztése a filmalakéba, s így sokkal halványabb volt az
egész, mint az előbbi alkotások. A filmszínész tehát sokkal kevésbé veszíti el és
veszítheti el önmagát, mint a színpadi színész, sokkal kevésbé lényegül át, mintha
színpadon játszana; és sokkal inkább marad önmaga felfokozott, némileg alakított,_
de csak saját egyénisége struktúráján belül alakuló változata, mintha színpadon
játszana.

Mai képzetek

szerint

A színészi paradoxon tehát a filmszínész
esetében éppen a fordított képet mutatja, mint a színpad esetében. A színpadon
ugyanis egyszerre három feladatot kell
megoldani. A színész csak önmagát, a maga képességeit alakíthatja úgy, hogy bizonyos értelemben történelmi személyiséget játszik, és bizonyos értelemben a m~i
nap konkrét személyiségét. A történelmi
személyiséget is csak úgy, hogy az mai
ésszel, a mai befogadó közönségnek
érthető legyen. A filmben a színésznek mindezzel látszólag kevés dolga van. Az ő számára természetes önmagának és szerepének, egyéniségének és az általa ábrázolt
alaknak összenövése. Ö az - másként nem
is lehet. Ö a mai ember, illetve a ma számára elfogadható ember, a ma számára
mindent megtestesítő alak, ami a szerepben feltétlenül ki is fejeződik. S hiába
hogy Charles Laughton beállítja Rembrandt egyes önarckép eit, beállítja maszkban, mozdulatban stb., s hiába hogy Cser-

kaszov is beállít híres történelmi festményeket, mégis az alak lényegileg megmarad annak a képzetnek. amelyet a ma
intelligens embere
Rembrandtról
vagy
Rettegett Ivánról alkothat. Testet öltött,
filmvásznon megjelenő, élő és mozgó, noha
nem hús-vér képzet. A képzet jelleg dominál itt, s talán éppen azért lehet ilyen,
mert nem hús-vér alak, mert csupán a vászon tükrözésével jelenik meg, mert csupán fény-árnyalak, mert a fény-árnyalak
mögött elbújik mindaz, ami közvetlenül
hús és vér. S ez nagyon fontos dolog. Innen ered a filmszínész művészetének hallatlan elvontsága és hallatlan konkrétsága
egyaránt. A filmszínészi játék vagy közelítő játék, s lehet igen magas fokon az,
de ekkor nem marad emlékezetes, vagy
telitalálat s ekkor emlékezetes marad,
és Greta Garbó-i, Cserkaszov-i nagyságokig emelkedhet.
Egy-egy nagy színpadi alakítás hatásaként meg- vagyunk győződve arról, hogy
csak és kizárólag X színész lehet Oidipusz
vagy Hamlet, mert a színész valóban öszszenőtt képzetünkben a figurával. Ehhez
azonban a színpadi színésznek fel kell tornáznia önmagát: maga az alak az elérendő csúcs, és ő minden energiáját, képességét összeszedi, hogy eggyé válhasson az
alakkal. A filmszínésznek ellenkezőleg: "le
kell fokoznia" önmagát.· Rengeteg benne
levő tehetségről le kell mondania, hogy
mindaz, ami természetesen fakad az egyéniségébő~, valahogy egészen közvétlenül
dobodjon a vászonra. Különös képesség ez,
de ha valaki jól megfigyelte pl. Soós Imre filmszínészi játékát, azt a sajátos mosolyt, amely pusztán annak a képzetnek
felelt meg, illetve azt kristályosította, ami
a paraszti népi hősről az ötvenes években
a társadalomban élt - ez egészen világossá válik.
Anélkül, hogy elméletileg túl súlyossá
akarnám tenni ezt a fejtegetést, mégis rá
kell mutatni arra, hogy a kétféle színészi játék különbségében egy rendkívül érdekes törvényszerűség jelenik meg. Mindkettő mint művészi teljesítmény a különösség szférájában leli meg sajátos helyét. Azonban míg az egyik esetben a szí-

nész az általános, már megírt, ~ogalmilag
már megalkotott alakhoz dolgozza fel magát, addig a másik esetben ő maga alkotja meg, kristályosít ja ki azt a tendenciát,
amely csak csírájában és érzelmekben fogalmazódott meg magában a térsadalomban, illetve annak egyes rétegeiben. Ez
utóbbi feladat ilyen szempontból már alkotó feladat, s ez az oka annak, hogy a
filmszínészi munkát - minden előbb elmondott ellenérv ellenére is - alkotásnak
tekinthetjük.

Hagy személyiségek
és kisemberek

Mindebből persze az is következik, hogy
a filrnszínésznek szükségképpen közvetlenebb a viszonya a mindennapi élet gesztusainak jelrendszeréhez,
mint a színpadi
színésznek. Ha például arra gondolunk,
hogy a Körhintá-ban Törőesik Mari kacagása mennyire közvetlenül kapcsolódik a
felszabadultságnak
ahhoz az érzéséhez.
amellyel az akkori fiatalság szinte telítődött, csupán az egyik ilyen példát említettük. De egészen speciális filmtípusok
esetében is - például a burleszk esetében
Buster Keatonnál vagy Chaplinnél - a
man of the street gesztusvilágának sajátos kiélezését tapasztaljuk, és így elmondhatjuk : a filmszínész számára a legtöbb
esetben sokkal kevésbé képzelhető el a
koturnus, mint a színpadi színész számára.
Sőt, ezzel kapcsolatban annak a gyanúnak
is hangot adhatok, hogy az előbb leírt jelenségek a film egyik sajátos esztétikai szerepével függnek össze. A színpadi művészet számára ugyanis mindig a világtörténelmi személyiségek jelentették és jelentik a színpadi dinamizmus meghatározó
elemét. A színpadon igen nehéz - s különösen nem teljesen szatirizált módon "nyomorult fiokókat" ábrázolni. Ha Csehovnál, vagy a polgári drámában általában felmerülnek ilyen világtörténelmi jelentőség nélküli alakok, akkor azoknak
írói és színészi megfogalmazása feltétlen
szatirikus, illetve ironikus. Az a kísérlet,
ami arra irányul, hogy jelentéktelen em-
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bereket történelmi szükségszerűségek hordozójaként ábrázolj on, a színpadon csak
a leghamisabb pátoszt, s lényegileg a neoromantikát teremti meg. A színpad azonban végeredményben ezt nem viseli el sokáig és még ha divathullámok ebben a
tekintetben eredményes szériákat produkálnak is, végül is a színpad ezt a módszert
vagy átömleszti bulvárszínpadi giccsé,
vagy kiirtja. Egész más azonban a film
szituációja, A filmvászonra - éppen az
előbb említett képzetrendszer megtestesítése következtében - sokkal kevésbé kerülnek a történelem úgynevezett tudatos
személyiségei, mint amennyire a történelem elszenvedői. Az a lenini gondolat tehát, mely a filmet oly fontosnak tartja,
véleményem szerint nemcsak a tömeghatásra utal, hanern arra is, hogy a filmben valóságban megjelenik és valóságban
megjelenhet a történelem elszenvedője, a
kisember, aki éppen a modern időkben
eme elszenvedés miatt válik vagy válhat
világtörténelmileg érdekessé.
Ha ezt a gondolatot egy kicsit konkretizáljuk, akkor kitűnik belőle, hogy korántsem véletlen sem az, hogya filmművészetnek utolérhetetlen példaképei a Patyomkin, vagy a Chaplin-filmek, vagy a
Békében élni, és ugyanígy korántsem véLetlen, hogya filmművészet oly sokszor
arathatott igen komoly sikereket nem színészek, hanem amatőrök közreműködésével (a Biciklitolvajok a szélső példája ennek az esetnek). Persze, mindjárt felvetődik az a kérdés, hogy vajon ha mindez
így van, akkor hogyan lehetséges a Shakespeare-filmek, vagy a Krisztina királynő nagy sikere. Korántsem akarok persze
egyenlőségjelet tenni Lawrence Olivier valóban művészi filmjei és a végső soron
giccses Krisztina királynő között. De még
ezekben a filmekben is valamiképpen az
egyszerű ember válik látható mérték ké a király történet ellenében. Gondolatilag a
Shakespeare-drámák ezt persze intonálják.
De kézzelfoghatóan soha úgy nem jelenik
meg a színpadon a kisember szerepe, mint
ahogyan Olivier Richard-jában, ahol Henrik minden jelmez ellenére végül is csaknem pari.ttyás Dávidként szerepel a film88

ben. A Krisztina királynő esetében pedig
maga a történet is a magánéletbe, a privát, míndennapi létbe való visszavonulás
apoteózisa.

Történetiség

és mindennapiság

Elismerem, hogya filmnek ez a mindennappal való kapcsolata egyike azoknak az
elemeknek, amelyek leginkább hajtják a
filmművészetet a szórakoztatóipar, valamint a giccs felé. De itt nem arról van
szó, hogy ez a sajátság milyen veszélyeket rejt magában, hanem sokkal inkább
arról, hogy ez a sajátság létezik, és ez határozza meg a filmszínészi játékot. A Kabaré círnű film egyik legzseniálisabb vonása éppen ennek a mindennapi életnek
a hangsúlyozása
a nem-míndennappal
szemben. A nem-mindennap persze nem
tehető zárójelbe. De azért a film főszereplőinek egész játéka éppen azt mutatja: a
20. századi ember életében egy állandó
ellentmondás feszül: szeretné a maga intéger mindenna:pi életét folytatni, és ebben
megzavarják az ál-világtörténelmi tendenciák. Tulajdonképpen ugyanaz a problematika van itt más köntösben, mint Chaplin Aranyláz-a mögött, s éppen ez határozza meg a játékot. Mert a 20. század egyik
legkényesebb problémája az, hogy világtörténelmi jelentőségűnek kiált ki történetileg indokolatlan, sőt történetileg reakciós tendenciákat, személyiségeket teremt
nem-személyiségekből. És éppen ezzel a
tendenciával szemben léphet fel a film
a maga eszközeivel, felmutatva, hogy a
kisember abnormális történetietlensége
sokkal normálisabb, és" sokkal inkább persze, végső fokon - világtörténeti jelentőségű, mint az áltörténeti személyiségek
és tendenciák jelenléte.
Innen érthetők meg a filmművészet legfontosabb veszélyei. A nagy történelmi
tablók nemegyszer világtörténeti jelentőségű tendenciákat mindennapivá
stilizálnak. Tehát "lefelé" halad a stilizálás. Másfelől a filmnek lehetősége van arra is,
hogya mindennapiságot közvetlenül világtörténetivé stilizálja. De ha nem ez törté-

nik, hanem a film megmarad - kivételes
esetektől eltekintve - a maga közegében,
amikor is az áltörténeti tendenciákkal állítja szembe a mindennap emberét, akkor ez meghatározza a filmművészet színészí oldalát. Ilyenkor kerül a film középpontjába az átlagember, illetve az előbb
említett képzetek megtestesítőjének óhatatlanul ironikus vonásokat is hordozó, de
az irónián túlemelkedő típusa. Minnelli
például a Kabaré-ban vagy Aldo Fabrizi is
a legtöbb filmjében, sőt, még a népi hőst,
a forradalmárt reprezentáló Csirkov is,
nemegyszer objektíve vagy önmaguk számára is komikus szituációkba kerülnek, és
éppen saját komikumuk, esetlenségük önreflexiója jelenti a filmszínészi játék lényegét. Ennek az önreflexiónak a szerepe
azután - ha mélyebben meggondoljuk a
Iilmszínészi játék szerkezetét - egyre fontosabb lesz. A filmekben oly nagyon kedvelt tükörjelenetek. mikor az emberek
meglepetéssel veszik tudomásul saját tükörben mutatkozó arcukat, a legélesebb kifejezései annak a tendenciának, mely minden igazi színészi játékban jelen van. Ebben az értelemben még a népi bátorság
képviselője, Fanfan la Tulipe, Gerald Philipe alakításában is szerencsétlen flótás,
aki saját szerencsétlen és nyomorúságos
fickó voltát próbálja kompenzálni azáltal,
hogy minden helyzetet megold.

Szellemi arc é. önref'exi6

S most érkeztünk el a filmszínészi munka
egyik leglényegesebb vonásához. A filmszínész paradoxona ugyanis alakjának ebben a képzet-jellegében és ugyanakkor önreflexiós voltában jelenik meg. Az önreflexió azonban egyúttal azt is feltételezi,
hogya film színésze ugyan megvalósítja
azt a képzetet, megtestesíti és kristályosítja annak az embertípusnak
igényét,
mely a társadalomban képzetileg érlelődik,
de ugyanakkor ennek a típusnak az auráját enyhe iróniával lengi körül. Ez az irónia tehát nem semmisíti meg a társadalmi
képzetet, hanem csupán bemutatja annak
nem feltétlen voltát, nem ideál jellegét, és

ezáltal olyan mozgási teret teremt a valóságos alaknak, melyen belül a pszichológiának kitüntetett szerepe van.
Ugyancsak Lukács mutatott rá arra,
hogya szellemi arc mennyire problematikus a filmművészetben általában és így
a filmszínészi játék esetében is. Egyáltalán
nem akarom kétségbe vonni, sőt, inkább
megerősíteni azt, amit Lukács eITŐla kérdésről írt. De ahogyan a szellemi arc a
drámai színész esetében, tehát a színpadon sajátos belső feszültséget teremt a színészi alak és ennek az alaknak abszolút
érvénye között, és bizonyos értelemben
dialektizálja ezt az érvényt, ugyanúgy ennek megfelelő jelenség létezik a filmszínészi játékban is. A Shakespeare-i figurák monológokban és néha dialógusokban
kikerekedő szellemi arca sajátos feszültségben van magával a drámai cselekménnyel, és azt éppen relatív ellentmondásosságávai támasztja alá. Ha Hamlet
például az Ophéliával való találkozás előtt
elmondja a nagymonológját, akkor ez egyszerre érthetővé és szükségszerűvé teszi a
következő cselekményt, másrészt éppen
mint arra való felkészülés - relatíve ellent
is mond neki. Mi sem jellemzőbb, mint
az, hogy Hamlet arról elmélkedik: "ny
módon sok fontos nagyszerű merény kifordul medriből, s elveszti tett nevét".
S ez az "ily módon" a gondolkodás
mélységére,
változatosságára utal, éppen
akkor, amikor Hamlet olyan gondolatokat
forgat a fejében, melyek jellegzetesen tettre képtelenné tennék őt eme elemzés szerint. A szellemi arc tehát belső mozgástér a színpadi alakításban, a cselekmény és
a mögöttes szféra ellentmondását, belső
dinamizmusát és vibrálását fejezi ki. Ha
viszont szellemi arc nincs, akkor látszólag
a filmszínész számára csupán a végső soron egyenes vonalú megtestesítés, az említett elképzelések és igények kristályosítása maradna a feladat.
Ez azonban nincs így. A szellemi arc
helyét itt egy kvázi szellemi arc foglalja
el. Anélkül, hogy közvetlen gondolatiságról volna szó, a színész önreflexiója egy
mögöttes gondolatiság nélkül elképzelhetetlen. Az előbb említett kikristályosítás és
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az önirónia - tehát egy bizonyos kétség
mint pl. Charles Laughton vagy Cserka- dialektikája teremti meg ugyanazt a szov, az korántsem véletlen. Sőt, talán épszférát, ami a színpadi drámában a szel- pen ez volt az oka annak, hogy időnként
lemben, tehát fogalmilag is kimondatík,
már a forgatókönyv is, a beállítás is erre
Itt a nehézség abban áll, hogy fogalmilag az önironikus mozzanatra koncentrált.
legfeljebb töredékek hangzanak el a filmIlyenkor persze szerepfilmek születtek,
ben. Fellini Országúton-jában az az elmél- ahol éppen a színészi alkotás került hátkedés, hogy "minden kődarabnak van je- térbe, és legtöbbször a kommerszfilm-jellentősége a világegyetemben", később csak leg és a rendező nyomult előtérbe.
a bohóc hegedűjátékának és a zenei motívurnnak újra és újra fe1tűnése révén jelenik meg, de nem nyer ismét szóbelí forA filmszínészi játék a fentiek értelmémát. Ez azonban egy önreflexiót hoz létben tehát alkotás. Csakhogy az alkotó
re és ennek az önreflexiónak a fontossámódszert és az alkotás jelleget nem szagát, jelentőségét minden igazi [itmszinész
bad pusztán a reproduktív művészet egyik
szűkséqképpen.
érzi. Ezt úgy szekták ki- vagy másik fajtájából elvonni, hanem
fejezni, hogya mimikának vagy a részrnindenütt látni kell azt a sajátos lehetőgesztusoknak sokkal nagyobb szerepe van ségszférát, amiből a művészeti alkotás kia filmszínészi játékban, mint a színpadon.
nőhet. Itt nem logikusan végígépítet- szeEz igaz is, csupán azzal a megszorítással,
repstruktúrákról van szó. Nem a maximáhogy a mimika jelentőségének emelkedélis reprodukciós lehetőségrőL Nem a szelse egyúttal az említett ironikus önreflexiólemi arc és a cselekvés dialektikájáról.
nak is köszönhető. Itt van a legnagyobb
Viszont a filmszínészi játékban egy szociokülönbség a régi színészí játék, pl. Conrad lógiailag is megragadható és érzékelhető,
Veidt Hindu síremlék-ben nyújtott színé- valóságos képzetviZág
kristályosításáról
szi játéka és a modern színészi játék kö- van szó, e megtestesí1Jésnem szellemi, hazött. Ott a mimika még elsősorban annak
nem psziohológiai önreflexiójáról, vagyis
az elvnek a jegyében született, hogy min- egy olyan testet-öltésről, amely mind a
dent lehetőleg mimikával kell kifejezni, de maga időleges voltát, mind az alapjául
a mimika nem tartalmazta általában az szolgáló képzetek időleges voltát nagy önőriirónia mozzanatát. A modern filmszíiróniával érzékeli. Sokszor nem tudják
nésznél viszont éppen ez a mozzanat válik ezt a színészek. De csak akkor váltak nagy
döntővé, ez finomít ja, s ugyanakkor komp- filmművésszé, hogy ha nem tudatosan is,
likálja a színészi játékot, s ezen belül a de ezt a folyamatot valósították meg.
mimikát is. Hogy ennek az önironikus művészetnek
olyan nagy mesterei születtek,
Hermann Iltvón

AFILM
ÉS KÖZÖNSÉGE

Milyen filmek tetszenek?
Beszélgetések

fiatal szakmunkásokkal

Folytatva a mélyinterj'Úk sorozatát, ezúttal is a filmnézők
egyik szélesebb rétegének
néhány képviselőjét kerestük meg kérdéseinkkel,
amelyekkel
a mozibajáráshoz,
filmnézéshez kapcsolódó szokásokat, indítékokat,
elfogultságokat,
meggyőződéseket,
a
filmkult'Úra meglevő vagy hiányzó elemeit igyekeztünk
interj'Úalanyainknál
felfedni,
tetten érni._ Ogy tűnik egyébként - az alábbi beszélgetések
is mintha ezt tanúsítanák legvilágosabban
-,
hogy az általános műveltségnek,
az iskolában
vagy azon
kívül megszerzett
ismereteknek,
ízléskult'Úrának
minden
filmnéző
rétegnél,
így a
munkásoknál,
a szakképzett
munkásoknál
is fontos szerepe van a filmnézés gyakorlatában, a filmízlés kialakulásában.
Az alábbiakban három különböző képzettségű fiatal szakmunkás vall jelenlegi és
korábbi filmnéző szokásairól, arról, amit kaptak és amit v4rnak a filmművészettöl.
Sz. I. esztergályos
- Milyen filmeket szokott megnézni?
- A szórakoztató filmeket, vígjátékokat
és ezekhez hasonlókat. Esténként vagy
szombaton éjszakai előadásra szoktam járni; ilyen későn más filmek nem kötik le
az embert.
- Mit látott az utóbbi időben?
- Folytassa külföldön, Francia kapcsolat,
Kettős bűntény Hamburgban, Sairit Tropezbe költöztünk;
ezek jutnak az eszembe.
- Miért ezek a filmek kötik le az érdeklődését?
- Mert humorosak ...
- A krimik is?
- Azokban a cselekmény köt le, ha tényleg úgy van megcsinálva ... ha bele tudja élni magát az ember, el tudja képzelni,

és nem lehet azt érezni, hogy tulajdonképpen csak megírt dolog ... Különben
onnan tudom megállapítani, hogy jó volt
a film, nemcsak megjátszás, ha úgy érzem, hogy nem gondolok semmi másra;
ilyenkor aztán ülhetnék akár a földön
is ...
- Van kedvenc fiLmje, amit vitathatatlanul a legjobbnak tart?
- Most hirtelen nem tudnék ilyet mondani, több film van, ami tetszett ...
- Csak vígjátékok és bűnügyiek?
- Nem, nemcsak. Például az olyan olasz
filmek is, mint A vizsgálat lezárult, felejtse eli, az Egy rendőrfelügyelő vallomása a államügyésznek, vagy Az ezredeseket
akarjuk és a többi ilyen.
- S ezek miért tetszenek?
- Megfigyeltem, hogya szinkront nagyon
jól meg tudják csinálni, olvastam is, hogy
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a szinkronszöveg jobb, mint az eredeti,
nem tudom ki írja, illetve ki fordítja ...
- Igen, dehát ...
- ... azonkívül nagyon jó a téma; a Vizsgálat-ban például bekerül egy ártatlan ember a börtönbe, s hogy ott mi folyik, ...
de ezzel kapcsolatban van egy problémám ... Megcsinálták ezt a filmet, vetítik
mindenhol, sok ember megnézhette, láthatta, hogy mik történnek; sőt megengedik, hogy ilyen témáról film készüljön,
gyil:kosságok,visszaélések, összefonódás ...
mindenki tud róla és nem csinálnak ellene semmit.
- Filmet csinálnak. Azért tudja mindezt,
amit az előbb elmondott, mert egy művész bemutatta.
- Mégis, hogy van ez: mindenki tudja,
mi van és senki nem tesz ellene?
- Tehát mégsem csak kikapcsolódni
jár
moziba ...
-- Alkalomtól függ; ha jó kedvem van,
szórakozni akarok, különösen, ha jó a társaság. Egyébként kettesben vagy egyedül
a komolyabb filmek is le tudnak kötni.
- Miért néz akkor mégis ritkábban súlyosabb témát feldolgozó filmet?
- Azt nézem, amit vetítenek; szerintem
a filmek kilencven százaléka szórakoztató.
- Mégis: milyen filmen gondolkozott
el
mostanában?
- A Kabaré-n; az is szórakoztató volt,
tetszett a zenéje is, egyébként is,."
ahogy közel hozta azokat a bizonyos harmincas éveket ... Ami megfogott: a kabaréban megy a műsor, közben átvált a kép,
mutatják, ahogy az utcán embereket ölnek.
- Hogyan választja ki, melyik filmhez
váltson jegyet?
- .. ,A kritikát nem túlzottan szeretem;
az egy ember véleménye, nem biztos, hogy
az én ízlésern szerint van. Hányszor 01vastam olyanoikat, hogy a kiváló szereposztás 'ellenére rossz a film, nekem meg
tetszett ... Úgy ötletszerűen megyünk moziba; a barátom mondja, látott egy filmet, jó volt, ez és ez van benne .. ,
-- A barátja is csak '"egy ember".
- De őt ismerem, a kritikust nem.

92

- Lehet, hogya
kritikus jobban ért a
filmhez, mint a barátja.
- De lehet, hogy az ízlése nem olyan ... ;
ahogy írnak egy filmről, az nem tetszik
nekem. , . Különben is, nem szoktuk előre
elhatározni, hogy melyik filmet nézzük
meg,. hanem azt mondom: hét óra van,
nyolckor meg kellene nézni a szigeti kertmoziban valamit, megnézzük azt, amit adnak, ott általában jó filmeket játszanak.
-- Milyen a nem jó film?
- .. ,A Halál Velencében
című filmet
nem néztem végig, kijöttem. Éjjel láttam,
kicsit álmos is voltam, elaludtam volna,
mert nem tudott lekötni; tíz-tizenöt percen keresztül nem történt semmi, csak
megérkezik egy gondolával. illetve egy hajón, kiszáll, megy tovább; ha nappal nézem, lehet, hogy tetszett volna, nem tudom.
- S hogyan kerüli el az ilyen filmeket,
honnan tudja meg, hogy ezek "nem jók"?
-_ Mondják a barátaim, a kollégáim, hogy
ez meg ez nem jó; emlékszem, egy lengyel
filmről mondták, hogy képtelenség megérteni, lebeszéltek róla, pedig bűnügyi film
volt.
-- Ha egyszer egy rendező filmje meg tetszett, vagy egy színészé, akkor megnézi a
következő filmjüket is?
- Van egy-két olyan színész, akiben biztosan nem csalódom ; ilyen a francia Funes: ő olyan stílusú, akit érdemes megnézni ...

-

És rendező . , .?
Keveset ismerek. , "
Kiket?

-- Látott-e filmet Fellinitől?
- Ja, igen. A Rómá-ját láttam, .. nem
túlzottan tetszett, nagyon az ő beállítása
szerinti volt; neki ilyen Róma, de ez nem
igaz, szerintem nem ilyen,., nekem más
elképzelésem van erről a városról.
-~ Emlékszik más filmrendezőre?
--- . , . Nem jut eszembe.
- Chaplin?
-- Igen. A diktátor-ban
eléggé vegyítve
volt Ohaplin mint olyan és a világháború ...
mást vártam tőle; Chaplint vártam. ,. A
Modern idők jobban tetszett, szórakozta-

tóbb volt. A főbb motívumok jók voltak:,
például amikor görkorcsolyázik bekötött
szemmel, az igazi Chaplin volt ... az egész
figurának a mozgása, hát az nagyon jó .. ,
- Aszerint nem válogat, hogy melyik országban gyártották a·filmet?
-v-. Nagy szerepet nem játszik, mert lehet

nagyon jó egy magyar film, ugyanúgy lehet rossz egy amerikai...
Hát azért egy
kicsit mégis számít, mert angol, francia,
olasz, amerikai filmeket gyakrabban nézünk meg.
-

És magyart?

-

Attól függ ...

-

Mitől?

_ ....

'

Nem tudom ...

- Van magya1' film, amelyik nagyon tetszett?
- Már elég régi, A tizedes meg a többiek,

az egész színészgárdának nagy alakítása
volt.
- Ki rendezte?
- Azt nem tudom sajnos ... jaj, de tudom. .. csak nem jut eszembe...
olvastam is róla...
nem az, aki nemrég halt
meg?
,- Igen, ő ... Milyen magyar filmre emlékszik még?
- A veréb is madár és szintén az ehhez
hasonló Hét tonna dollár tetszett ... , kü-

lönösen a végén, az utolsó jelenet elgondolkoztató volt és váratlan is, amikor felébredt, ..
-

l

Miért

volt

elgondolkoztató?

- Hogy rádöbbent; más az álom, mint
ami van, vagyis a valóság, a kettő közti
különbség ...
- Van magyar
jÓfUlk?

film,

amelyet

nem

tart

- Sok van. Például a Régi idők focija ...
azt nem értettem ... abszolút nem. .. lehet, hogy akkor is álmos voltam, vagy
közben álmosodtam el ... Nem is emlékszem túlzottan rá ... ; más magyart most
nem is tudok mondani, mert az utóbbi
időben nem nagyon láttam;
mondták,
nézzem meg az Illatos út-'at, mert jó kis
film.
- Magyar
Bct?

-

filmet

miért

néz meg keve-

Nem is nagyon van ... ja, láttam még

egyet, az Egy srác fehér lovon-t, az tetszett, mert a témája közel áll hozzárn ...
Fehér lóval elmenni - ez általában mindenkinek titkos vágya, biztos, hogy benne
van az emberben. Jó is volt a film, szérakoztató.
- Mi után vágyódik?
- Most már nem nagyon, régebben gondolkoztam ilyesmin...
Ez olyan dolog,
hogy az ember szeretne...
sok mindent
szeretne. .. De ez van, amiben, élek, az
ember nem várhat egy öttalálatosra.
- Bizonyára voltak összeütközései, problémái otthon, a munkahelyén,
máshol.
Nem kapott-e útbaigazítást a múvészettől,
a filmtől,
esetleg csak érzelmi, lélektani
szempontból?

Hát, ha a filmek felvidítanak, akkor ...
Vagy már mondtam, hogy az Egy srác
fehér lovon. " dehát az sem adott megoldást ...
- Látott filmeket, amelyek munkásokkaZ
foglalkoztak, üzemi témával?

-

... Nem emlékszem ... , de igen ... a
az tetszett is. .. Aztán hallottam
egy filmről, meg is fogom nézni, a Pókháló, azt mondták, hogy érdekes.
Kitörés,

-

Mit vár a filmtől?

- ... hát '" általában, hogy szórakoztasson, felvidítson.
Sz. I. egy éve szakmunkás. 2500 forint körül keres. 500-at ad haza. ezzel seaUi szüleit. Apja leszázal.ékolt, szerszámköszörűs volt. de azért bejár havonta nyolcvan órát dolaozni réai heluére: anyja KÖZÉRT-futár.
sokat beteaeskedik
Sz. I. nem kedveli a túlzott garasoskodást "amit rengetegen csinálnak. hogy rakosgatják
félre a pénzt" -. de tudja. ha meanősül. ő i&
ezt csinálja 'TTUljd. De előtte kiszórakozza magát.
Szereti a zenét. nemcsak a beatet; lemezeket,
magn6szalagokat vásárol. hangfalat barkácsol
Aztán
táncolni
jár.
focizik.
filmet
néz,
Olvas is. a sci-fi-t szereti. kedvenc írója Asi·
?nov. Esti aimnáziumban tanul. harmadikos. va·
lamelyik műszaki főiskolát is el szeretné végezni. A nyolcadik után azért nem középiskoMba iratkozott. mert semmi elképzel.ése nem voU
arról. hogy mi legyen: gimnáziumba nem akart
menni - •. a szakmunkásiskolában kaptam e01/'
kis ösztöndíjat. az el.éa volt, nem kellett otthonról kérni, jobban jöttem ki anflaailag. mintha gimibe járok" -. apja tanácsára lett eszteroál1l0s.
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T. K. mar6s

- Milyen filmeket ezerett
- Természetesen a jó filmeket.
- S azok milyenek?
- Nem nagyon tudom elmondani.. . Lehet, hogy furcsa, de jó filmnek tartom
például a mesefilmet, a boszorkányokról
szóló mcsefilmeket nagyon szeretem ...
aztán jó filmnek tartom - címeket nem
tudok mondani -, amit legutoljára láttam, a Sötét Torinó-t ... Aztán aháboros
filmeket is szeretem, a válogatottabbakat,
nem mindegyiket ... Persze, a szórakoztató
filmeket is, megnézek én mindenfélét, történelmi filmet, kosztümöst, revüfilmet ... ,
d€ semmiben sem szeretem a vontatottat.
- Gyerekkorából
milyen filmre emlékszik?
- Az tjféli mis é-re
nagyon,
amikor
láttam, kilencéves koromban, nagyon megkapott; két testvér volt, az egyik kommunista-partizán, a másik beállt a németekhez, a partizánt elfogják, az anyjának le
kell tagadnia, hogy a fia, a másik fiamiatt ... nem tartom bűnösnek az anyát,
így kellett cselekednie, a fiát lelőtték, valójában az anyának vették el az életét;
hiába maradt életben ... Aztán tizennégyszer néztem meg a Fekete tulipán-t ...
Volt egy rajzfilm is, kiskutyákról, aztán a
Lobő, a farkas ... És még az Egy nyáron
át táncolt, olyan szép szerelem volt benne ...
-- Mostanában milyen filmek tetszenek?
- Az utolsó völgy, az nagyon, mert minden volt benne; szerelem, háború ... A
Macbeth, hát az nagyon jó volt, még egyszer megnézném.
hogy jobban megértsem . .. megmutatja, hogy egy alapjában
tiszta embert is megőrjít a hatalom ...
Nagyon sok filmet látok, de nem €mlélkszem a címekre, biztosan azért, mert egy
héten háromszor is moziban vagyok, őszszekeverem a filmeket.
--- Miért jár ilyen sokat moziba?
- Hová menjünk
a vőlegényemmel ?
Meg szeretjük is a mozit. Nyolcadikos koromban a család könyvmolynak nevezett,
mert amikor
hazamentem az iskolából,
csak olvastam ... Hát most már sokkal ke-

vesebbet, utoljára a Pillangó-t, de azt se
végig, vissza kellett adni. Agatha Christietől is sokat olvastam, de a könyvvel is úgy
vagyok, hogy azt is elfelejtem.
_ A filmekre például miért nem emlékszik?
_ Nagyon egyformák ... kijön az ember
a moziból, s rájön, hogy eltöltött két órát
hiába. .. pedig, ha van min, én két-három
napig is elgondolkozom egy filmen; ha
érdemes ...
_ Hogyan választja ki, hogy mit nézzen
meg?
_ Altalában a kollégák, ismerősök közlik
az emberrel, hogy milyenek a legujabb
filmek .. , Az is számít, ha sokan vannak
a mozi előtt. Altalában elterjed, hogy melyik a jó film. A Volt egyszer egy zsaru-t
a legelső nap megnéztük, mert azt mondták, hogy jó, vagy a Kettős bűntény Hamburgban-t.
- Miért tetszik egy film, mi a "jó" film?
- Furcsa dolog, sok filmnél nem tudom,
miért tetszett, pedig még filmesztétikát is
tanultam. irodalomórán, hogy hogyan emel
ki az operatőr egy arcot a tömegből, meg
fény és árnyék, miért hozzák közel a képet, ilyesmi...
De én ezekkel nem törődöm, nem így nézek filmet ... Például
volt egy olasz film, nem tudom a címét,
egy házaspár talált egy kutyát, vissza
akarja juttatni a tulajdonosnak, de nem
tudja, sok kalandon esik át; hát ezt többször is megnéztem, annyi váratlan fordulat volt benne.
- És amikor másodszor nézte, akkor is
rtiretumok: voltak a fordulatok?
- Nem és mégis tetszett, annyira tetszett.
- Számít, hogy melyik országban gyáriották a filmet?
- Nekem lényegtelen...
csak a magyar
nem jó ...
- Miért nem?
- ... A Törökfejes kopja, hát bocsánatot
kérek, de az kész nevetség volt ...
_.- Nem is látott jó magyar filmet?
- A Körhinta, az jó. Fábri, most volt a
tévében a sorozata .... Petőfi '73, nagyon
tetszett, fiatalok játszották, pedig farmerben meg ilyesmi, mégis jó volt ... , a Szik-

rázó 'Lányok is tetszett volna, mert mai lányok problémájáról szólt, de jobb lett volna sima zenei aláfestéssel ...
- Más magyar filmet nem látott?
- Nem nagyon ... Az Alljon meg a menet! nem tetszett, nem is tudom miért,
nem mindent értettem benne ... A Régi
idők focijá-t nem is láttam, de azt mondták, hogy nem jó ... A Lila akác limonádé volt ... A Hét tonna dollár sem tetszett,
annyira furcsának találtam, lehet, hogy
mást vártam a színészektől . .. Egyszóval,
nem nagyon érdekli a közönséget a magyar film, pedig mondják, hogy régen nagyon jók voltak, tényleg, a Valahol Európában az gyönyörű...
Nem azt várom a
magyar filmtől, hogy olyan legyen, mint
a nyugati; egészen mást váro:k, nem, azt
nem tudom elmondani, hogy mit ... Persze, vannak jó filmjeink, csak az a baj,
hogy egy Jókai-regényből vagy ilyesmiből
készült és nem mai témából.
- Az előbb említette
Fábrit, van még
rendező, akit számon tart?
- Van, akit megjegyeztem, például
A
vizsgálat lezárult, felejtse el rendezőjét,
egy másik hasonló filmet is rendezett ...
na ... nem jut eszembe ... D-vel kezdődik
a neve ... aztán Jancsó, azt mindenki emlegeti, nem is láttam talán egyetlen filmet sem tőle ... többet nem is tudok, azt
hiszem ...
-_ Fellinitől látott filmet?
- Öt· megint csak ismerem, de nem tudom, hogy láttam-e.
- Wajdától?
.- Azt hiszem, igen, éjszakai vetítésen, a
tévében mentek a filmjei, az egyiket láttam, aszennycsatornában
bujkálnak ...
igen, a Csatorna. Előtt€ egy nagyon jó filmet adtak, annak sem tudom a címét, persze ... Waterloo bridge, azután volt a Tévé Híradó, és úgy a Csatorna. A Waterloo
szerelmes film volt, olyan, olyan
hát
lehet, hogy limonádé, de jó volt
szép
film és utána egy ilyen filmet látni, ilyen
csúny.a filmet, hogya csatornában menekülnek és meghalnak ...
- Miért volt a Waterloo szép, a Csatorna
csúnya?
- Kem tudom megmagyarázni; mindket-

tőben ott volt a háború ... , de annyira
más volt a Waterloo. Ha nem utána látom
a Csatomá-t, akkor az is tetszett volna ...
Szóval szebbnek tartom a Waterloo-t, jó
érzést váltott ki, pedig megdöbbentő volt,
hogy meghalt a kislány és a fiú egyedül
maradt, olyan szomorú
lesz az ember
ilyenkor ... A Csatorná-ban abban a koszban, szennyben mennek, és nem tudnak
megmenekülni; azt a szenvedést látni anynyira felkavaró; szóval rossz hatást vált
ki ...
-- Szekott filmekről beszélgetni?
- Volt idő, Jászberényben, ahol egy
nagyon kedves barátommal kiértékeltünk
minden filmet, mentünk hazafelé, számbavettük a szereplőket, ez milyen volt, hogy
volt, szóval a jellemeket . .. Később, a
szakmunkásiskolában
is sokat beszélgettünk egy másik barátornrnal; neki köszönhetem, ha megértek egy-egy verset. Most
valahogy nincsenek ilyen barátaim.
- Örül, ha véletlenül a saját problémáival találkozik egy filmben?
.- Milyen problémáim vannak nekem?
Mindennapiak, linkek. Meglátok a kirakatban egy szép ruhát, de nem vehetem meg,
mert gyűjteni kell; összeházasodunk, de
nincs lakás satöbbi. ... Persze, minden
filmből tanul az ember, levonja a jót meg
a rosszat.
.._ Látott olyan filmet, ami után elhatározta, másképp fogja csinálni a dolgokat, "új
életet" kezd?
- Nem, lehet, hogy azért nem, mert azokból a filmekből, amiket én látok, ilyeneket nem lehet levonni. .. nincs egy sem,
amelyik olyan nemesítő hatással lenne az
emberre. .. Nem is keresünk ilyet, meg
nincsenek is, a filmek nagy része szórakoztató, nem úgy szelnak a dolgokról,
mint ahogy a valóságban vannak ...
T. K. jáSZberényi. édesanyja szakácsnő volt,
most már nyugdíjas. apja meghalt, négy gyereket hagyott hátra. T. K. a nyolcadik után fodrász szeretett volna lenni - "talán azért, mert
divatos" -, de anyja nem engedte - azt mondta: "két forintért nem fogsz hajbókolni ~p.nkinek" -, inkább marósnak adta - "annuira sírtam, mikor kimondták, hogy marós. olyan csúnya szónak találtam, durvának" -, de megszerette a szakmáját, feljött Budapestre, itt fejezte
be a szakmunkásiskolát - "otthon nincs olyan
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gyár, ahová el lehet helyezkedni marósnak".
Három éve szakmunkás. órabére kilenc forint
- ••nehezen jövök ki, nyáron másodállásban
dolaoztam a vendéolátónál". Háromszáz forintot fizet albérletért, két lánnyal lakik egy szobában. De lakott már neoyedmaglival is en
szoba-konyha-kamrás lakásban. ahol a házi1wmi
a spájzban húzta mea magát. de amikor vendéget fogadott, a szobában fogadta, és addio a
lányok nem feküdhettek le; a konyhában kuporoatak: a hokedlin. T. K. éppen akkor járt aépipariba. esti tatiozatra; két év után abbahagyta,
nem bírta tovább. nem volt helye tanulni és
mindiQ álmos volt, mert a néni sűrűn fogadott
vendégeket. O mea csak üldöoélt a konyhában,
szeretett volna olvasni is. de hol ...

M. L. aut6sle,.16
- A hangulatomtól függ, hogy milyen filmeket nézek meg. Ha munka után hazamegyek - fizikai munkát végzek -, fáradt vagyok, ilyenkor nincs máshoz kedvem, csak filmvígjátékokhoz. Hétköznap
tehát nem váltok komolyabb filmre jegyet; hét végén, amikor pihenek, főleg, ha
szabad szombato s vagyok, komolyabb filmeket is megnézek.
- lvIilyen filmeket látott mostanában?
- ... nehéz felidézni; kertmoziban láttam
két filmet: a Folytassa külföldön-t
és az
Olsen. banda nagy fogásá-t. Az ilyen filmeket hamar elfelejti az ember.
-- S amire szívesebben emlékszik?
- Kevés volt. Megnéztem a Vizsgálat lezárult, felejtse el-t. No, és a Kabaré-t. Ez
nagyon tetszett, pedig azelőtt sohasem
hallottam a rendezőjéről. Az idény legjobb
filmje azok között, amiket megnéztem. A
fasizmussal kapcsolatban sok filmet látiam
már, de ilyen találó t még nem.
- Bizonyára
vannak
még emlékezetes
filmjei, melyek ezek?
- A legnagyobb filmélményem az Országúton Fellinitől, nem tudom pontosan
megmagyarázni miért, annyira nem értek
a filmhez, de megfog, érzem, hogy akar
mondani valamit, a kifejezésmódja nagyon
tetszik ... Azóta megnézem a Fellini-fílmeket, az nekem már márka, ha Fellini
nevét hallom, akkor jó filmre számítok.
A Bohócok-at például nem láttam, de emlékszem a kritikákra. A Róma is jó volt,
aztán egy régebbi filmje is, amelyik olyan
körtáncszerüséggel fejeződik be, mi is a
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címe ... Nyolc és fél. Aztán jól emlékszem
Antonioni filmjére. a Zabriskie point-ra,
nagyon jó volt. Meg ezek az amerikai filmek is, mint az Eper és vér, a Szelíd motorosok. Csak valahogy, mintha egy kaptafára készülnének, témájuk az amerikai
fiatalság, s amit ki tudtam venni a legtöbbjéböl, az a rendőri brutalitás, azt se
kérdezik, mi van, hanem egyből terrorizálják a tömeget, főleg ha tüntetnek a békéért, meg ilyesmi.
- S milyen rendezőkre figyelt még fel?
- Bergmannak láttam egy pár filmjét,
például a Trilógiá-t. Nekem Jancsó filmjei is tetszenek, a Szegénylegények
anynyira világos, nem tudom, mit nem értenek meg rajta. Igaz, a Még kér a nép-et
én sem értettem teljesen, nagyjából azt
vettem ki, hogya szabadság ... de a többin gondolkozni kellett ...
- Bergmant jobban érti?
- Nem az, hogy értem, inkább érzem,
hogy mi van; ezt nem tudom szavakban
kifejezni, annyit tudok, hogy jól csinálja,
. hatással van rám. Nekem jobban tetszenek azok a filmek, amelyek inkább képekben mondanak el valamit, nem rágják az
ember szájába a szöveggel... Például a
Kopár sziget, hát az rendkívül tetszett,
annyira kifejező volt, végig egy szót sem
szóltak, mégis meg lehetett érteni.
- S milyen filmeket nem ezeret?
- A háborús filmeket nem nagyon, de kivétel van, a Sutjeska nagyon jól sikerült.
Ráuntarn például a japán filmekre, amelyekben szamuráj történeteket mesélnek
el; eleinte tetszett, de két film után rájöttem, mindig ugyanaz, ömlik a vér. . . S a
krimiket is meguntam.
- Elfogadja azt az értékelést, amit másoktól hall a filmekről?
- Mikor hogy. Volt olyan film, amire azt
mondták, "nagyon komoly"; de például
milyen jó volt az Andrej Rubljov, egyből
meg lehetett érteni. Volt, hogy kijelentették, mennyire jó, nekem meg törni kellett rajta a fejem, mi is volt benne. A magyar filmekről is azt szokták mondani,
hogy nem jók ...
- Beszéljünk a magyar filmekről! Melyik
tetszett?

- Amiben Oszter először játszott, a Kitörés, bár nem az volt, amit én vártam, de
a színészek jól játszottak, a film mondott
is valamit, nem unatkozott rajta az ember,
mert mozgalmas volt. Aztán a Tizedes meg
a. többiek ... Más nem
jut eszembe ...
Szindbád? Az tetszett, de csak azután értettem meg, hogyelolvastam a könyvet, a
kettőt kapcsolatba hoztam ... A Szerelem?
Az is tetszett, csak hogy mondjam...
a
drámai jellegű dolgokat nem nagyon szeretem.
- Mit ért "dráma.i jellegű dolgon"?
- ... hogy fogalmazzam meg ... , a Szerelem és egy Fellini-film között nagy a
különbség ... , nem tudom elmondani ...
- A Szereleni talán közelebb
áll egy
"színházi típusú" drámához?
- Ez az! Mert vontatott, állandóan egy
környezetben játszódik, ezt nem szeretem ... S azt sem szeretem, amikor együttesekkel forgatnak filmeket, ha a zeneszálnok jók is, de a legtöbb annyira sablonos
kis film, mint a Szép lányok, ne sírjatok,
unatkoztam, semmi gondolat nem volt
benne; a Szikrázó lányok-at már meg sem
néztem, előítéletem lett. .. A vígjátékok
sem nagyon tetszenek, rendszerint erőltetett a humoruk. A Hét tonna dollár tetszett is, nem is, sok volt benne az elhasznált geg, a végén már hülyeségnek tűnt
az egész. A Ki van a tojásban?-t nem értettem, borzasztó rossz film volt ...
-- A eziiieinek: a véleménye is hasonló?
- Nem, egyáltalán nem. Az én szüleim
két éve nem voltak moziban, öt éve színházban. Nem is az, hogy fáradtak; nem
szekták meg, hogy elmenjenek, azt mondják, nincs kedvük átöltözní, inkább a tévé ...
- A kollégái milyen filmeket szeretnek?
- Nem nagyon járnak
ilyen helyekre,
mint a mozi, esetleg szórakoztató filmeket
megnéznek.
- A barátai?
- Régebben, amikor középískolába jártam, az osztálytársaimmal
néztem meg
először komoly filmeket, akkor jegyeztem
meg például Fellinit.

- Tulajdonképpen
középiskolás
korában
tanult meg filmet nézni?
- Nagyon sokat köszönhetek a sulinak,
például a színházat is. Azelőtt, ha tudtam
is, hogy van színház, de benne nem voltam, úgy hittem, hogy a "f-elsőbb körök"
tagjai járnak: oda. Aztán egy...•
két darabra
elcibálta:k, azóta járok, tetszik; ugyanígy
voltam bizonyos filmekkel is ...
- Tanult filmesztétikát?
- Volt filmesztétika, talán elsőben, magyar órán, de vagy nem figyelt oda az
ember, vagy ha igen, nem tudott meg sokat, mert a tanár nem tudta úgy elmagyarázni ... Elkezdtem olvasni filmkritikákat,
próbáltam abból leszűrni valamit. Akadt
egy-két osztálytársam is, aki komolyabban foglalkozott filmmel. . . Az az igazság, ha az embernek megmagyaráznak egy
filmet, s utána gondol, akkor már saját
maga is meg tudja fogalmazni a dolgokat.
Filmklubba is jártam, minden film előtt
tizenöt perces bevezető volt, az előadók
nagyon érdekesen magyarázták, sokat tanultam ott. Amikor levetítették a filmet,
utána összeillesztettem, amit láttam, és
amit hallottam a filmről, így megértettem.
Most már eljutottam addig, hogy ha elmegyek egy nehezebb filmhez, akkor megértem.
- Volt rá eset, hogy egy filmben a sajátjához hasonló problémákra bukkant?
- Tudom, hogy volt, pontosan nem emlékszem re, különösen egyszer, amikor
egy lánnyal összezördültem ; akkor láttam
egy filmet, és ugyanazt csináltam, mint az
ottani főszereplő - és megoldódott. .. De
ez csak egy eset. . . De több filmet láttam,
ahol a szereplők majdnem ugyanabban a
helyzetben voltak, mint én. Bár megoldást nem adtak az ilyen filmek, de legalább elgondolkozhatott az ember ...
N. L. 20 éves, autószerelő, szakközépiskolát végzett, érettséoi után tanárképző főiskolára jelentkezett, magyar-történelem szakra. Eauik osztálytársa biztatta a továbbtanulásra. Addig nem is
gondolt főiskolára, a szülei sem, apja sem, aki
munkás ból lett rendőrtiszt. A felvételi vizsgán
kevés pontot I11/Űjtött; nem fogta fel tragikusan
az elutasítást, hiszen jó szakmája van, autószerelő.

(Berlc:ovifl Gy6rgy)
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A budapesti mozik jelene és jövője
Beszélgetés

a FOMO

igazgatójával

Hány mozi van ma egyáltalában Budapesten? S hol vannak ezek a mozik? Ha a
Fővárosi Moziüzemi Vállalat igazgatójának, Horváth Sándornak a szobájában .
megnézzük a falra rakott mozitérképet, akkor azt találj uk, hogya belső kerületekben jóval sűrűbben pöttyöz ik a felületet a
mozit jelző kis karikák. Nincs ezen semmi
csodálkozni való, hiszen a mai peremkerületek helyén, nem is olyan régen, falvak
álltak, egy - legfeljebb két - filmszínházzal. Sokkal érdekesebb, hogya két legbelső kerület a Duna két partján - az L,
illetve az V. - ugyancsak kevés karikával, azaz mozival rendelkezik, ami azt is
mutatja, hogy valaha nem tartották elég
előkelőnek ezt az intézményt, és így igazi
terepe a VII. és a VI. kerület lett.
1960-ban, a magyarországr
mozizas
csúcsesztendejében több mint száz, egész
pontosan egyszázöt mozit kezelt a FÖMO,
most, 1974 nyarán csak 78 működik. Akkor, 1960-ban több mint ötvenhatezer moziszék várta az érdeklődőket, most több
mint tizenkétezerrel kevesebb, negyvennégyezer körül van csupán a férőhelyek
száma. Természetesen ennek megfelelően
csökkent a látogatók száma is. 1960-oon
majdnem harminchat millió jegyet váltottak Budapesten, 1973-ban nem egészen
húsz milliót. 1974 első féléve, a tíz millió
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hatszázötvenezer látogatóval, arra enged
következtetni, hogy hosszú-hosszú évek
után idén talán már nem csökken, hanem
valamelyest növekszik a budapestiek érdeklődése a mozi iránt.

Kép, hang, szék
- A látogatók elmaradása a mozikból világjelenség volt, nem történhetett ez másképpen Budapesten sem. Mégis: nem túlságosan sok a tizenkétezer megszüntetett férőhely?
Különösen
akkor, ha tudjuk, hogy nálunk egyetlen széket
sem emeltek ki a helyéről, egyetlen mozit sem
szüntettek meg pusztán azért, mert CSÖKkentaz
érdeklődés. Mi erről Horváth Sándor véleménye?

- Egészen bizonyos, hogy a nézőszám
nagyarányú
csökkenéséhez
Budapesten
hozzájárulta sok bezárt, megszüntetett
mozi is, de hát olyan filmszínháznak csúfolt épületeket is örököltünk - például
vályogból -, amelyek éppen az elmúlt
években már tarthatatlan állapotba kerültek. Még átépítéssel sem lehetett volna
megmenteni ezeket. Nem volt más választás: be kellett zárni ezeket a mozikat, új
meg szinte mostanáig nem nagyon épült.
A budapesti filmszínházak
iLyen elhanyagoltságában azért talán nemcsak a "múlt öröksége" a hibás?

- Könnyű lenne azt mondani: én alig egy
esztendeje dolgozom itt; azok a felelősek,
akik korábban ezt a munkát irányították.
Nem teszem ezt, mert nem lenne igazságos. Új mozik építése nem tartozik a hatáskörünkbe. Magyarán: Nem rajtunk áll,
hogy hol, és mikor építenek Budapesten
új mozit. A karbantartás, a felújítás adott esetben az átépítés - a mi dolgunk,
ennek jegyében készül a költségvetésünk
is. Igen ám, de egy olyan vállalat, amelynek közművelődési, politikaí feladatai vannak, működésében azonban a gazdaságosság, a nyereség is irányadó szempont ettől függ a dolgozók jövedelme -,
nagyon nehéz helyzetbe kerül, ha a kereslet csökken az általa kínált áru vagy szolgáltatás iránt. Egyre csökkenő bevételeket
tud csak produkálni, s jóllehet az állami
dotáció kiegészíti a csökkenést, ez a szinten-tartás is egyre kisebb gazdasági lehetőségeket biztosít az emelkedő árak miatt.
Egy ilyen vállalat nehezen kérhet, követelhet olyasmit, hogy a csökkenő érdeklődés mellett jelentősen növeljék a dotációt,
tegyenek lehetővé nagyobb beruházásokat,
rnert csak így lehetne a csökkenés tempóját fékezni. így is megpróbált "kiizzadni"
a vállalat egy-két teljes átépítést, de a
helyzet rosszabb, mint a kívülálló gondolná, s erre mostanában jöttünk rá mi is.
-

Mit jelent

az, hogy rosszabb a helyzet?

- Műszaki embereinkből álló bizottságunk megvizsgálta valamennyi budapesti
mozi helyzetét, és ez év elején jelentést
készített. Néhány adat ebből a jelentésből.
Mindössze negyvenkét olyan fővárosi mozi van, ahol jók vagy legalább elfogadhatóak a műszaki, technikai körülmények.
(Ide értve természetesen nemcsak az épületet, vetítőgépet, hangleadást, hanem a
székeket. az általános nézőtéri körülrnényeket, hűtést, fűtést, szellőzést, az előcsarnokok állapotát is.) Nem kevesebb
mint huszonkét olyan budapesti filmszínház van, amelyik beleesik a városrendezés
szanálási terveibe, vagy a műszaki állapota olyan kriminális, hogy már a felújítására sem lehet gondolni. Nem sokkal kel-

lemesebb a helyzet a következő tizenegy
mozival. Ezeket ugyan rendbe lehet hozni,
de csak olyan teljes rekonstrukcióval, ami
óriási összegeket emésztene fel. Ráadásul
súlyosbítja a helyzetet, hogy ebben a tizenegyben egy sor nagy befogadóképességű, ismert, jó helyen fekvő, népszerű
filmszínház van. Ilyen például a Kossuth,
a Dózsa, a Szikra, a Művész, a Csokonai
vagy a Május 1, amelyik bauxitbeton épületben van és lehet, hogy évekig semmi
baj nem lesz vele, de az is lehet, hogy
egyik pillanatról a másikra végleg le kell
állítani.
-

Mit tud tenni a vállalat?

- Saját költségvetésünkből legfeljebb évi
két mozi helyreállítására tudunk vállalkozni. Számításaink szerint a következő
ötéves tervidőszakban még mintegy ötven
millió forintra lenne szükség - a jelenlegi árszínvonal mellett -, hogy a legszükségesebb munkákat
elvégezhessük.
Akár megkapják a mozik ezt a pénzt, akár
nem, ez a vizsgálati jelentés - amely természetesen jóval több adatot és megközelítési szempontot vesz figyelembe - rendkívül hasznos számunkra, mert a korábbinál nagyobb tervszerűséggel és így bizonnyal ésszerűbben dolgozhatunk. így sikerült most fél év alatt - tehát a szakmában szokatlan gyorsasággal - a Vörös
Csillag rekonstrukciója,
s szerétnénk
ugyanilyen tempóban hamarosan a Szíkrához is hozzákezdeni.
- Eddig csak a mozik műszaki állapotáról voU
szó. Belső esztétikumáról,
a mozikban dolgozó
pénztárosok, gépészek, jegykezelók,
üzemvezetők magatartásáról,
munkájának
színvonaláról
alig. Pedig a leggyakOribb panaszok éppen ezekkel kapcsolatban hangzanak el. S egyformán panaszkodik a néző és a magyar filmművész, aki
beül megnézni a saját filmjét, és igen gyakran
kétségbe esik.

- Sajnos nem tudom a panaszokat általánosságban visszautasítani. Néha még ott
is panaszok adódhatnak, ahol jók a műszaki adottságok. A jövedelmi színvonal
miatt éppen azok a szakemberek - elsősorban mozigépészek - hagytak el ben-
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nünket, akiknek másfajta, többnyire műszerész képzettségük is volt. Ezzel a második szakképzettségükkel jóval nagyobb
kereseti lehetőségeket találtak. Pedig többen is elmondták: ha a fizetési többletüknek legalább a felét megkapntik nálunk,
akkor szívesen visszajönnének, mert szeretik a mozit.
_ Térjünk vissza az esztétikumra. Még az újonnan átépített mozik sem elég vonzóak belülről.
Nincs karakterük. KiHönQsen, ha arra gondolunk, hogy a vendéglátóipar milyen eredményesen fogalkoztatja a belsőépítészeket. Ma már
gyakran egy harmadosztályú étterem is "ki van
ta1.álva", s a széktől az asztalon át a sótartóig
egységes stílusban tartott hangolatot ad. Mi a
helyzet a mozinál?

Az átépítéseknél. rekonstrukcióknál
szerződést kötünk a kivitelező vállalattal
és ebben a szerződésben természetesen a
belső kiképzésre vonatkozó elképzelések is
szerepelnek. Sajnos egy ideig túl sok vállalattal kellett dolgozni, olyanokkal, amelyeknek nem volt semmi tapasztalata a
moziépítésben. Most valamivel jobb a
helyzet. Való igaz, hogy jó lenne külön
szakértővel terveztett'li a belső tereket. Nekünk elég nagy műszaki osztályunk van,
sokféle szakemberrel rendelkezünk, de
belsőépítész nincs köztük. Hirtelenében
nem tudom eldönteni, melyik lenne jobb;
ha nálunk lenne egy ilyen művész, vagy
a kivitelező vállalatnál ? A szükségét magam is érzem, például legutóbb, éppen a
Vörös Csillag rekonstrukciója alkalmából,
külön kértem meg valakit, hogy a tervezett színeket szakértői szemmel nézze
meg.

A mozi arca
_

A ialtesiés, a színek. a székek csak a hangulatát adhatják meg egy mozinak.
Am még
fontosabb, hogy működésének, a forgalmazásban
betöltött szerepének legyen arca,
karaktere,
ami mindenekelőtt a propagandából derülne Ici.
Manapság sokkal inkább a film kap propagandát a lapokban, plakátokon és nem a mozi. Ha
egy budapesti kedvet kap a film reklámja nyomán, hogy megnézze azt, akkor sokszor szinte
nyomozásba kell kezdenie, hogy hol is játsszák.
Nem kellene ezt megfordítani és elsősorban azt
propagálnia a FOMO-nak, hogy melyik moziban, mit játszanak?
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,_ Amíg a vállalat egyre rosszabb eredményeket produkált, addig a propaganda
költségei sem növekedhettek. Viszont a
propaganda terén a mai napig az egyik
legnagyobb költségünk éppen az, hogy az
öt központi napilapban hetente egyszer
benne 'legyen a "műsorkocka", tehát a
felsorolás: melyik moziban, mit játszanak.
Ez évente mintegy egymillió forintunkba
kerül. A világ sok országában - keleten
és nyugaton egyaránt - ezt a moziműsort
gyakran naponta, de mindenképpen ingyen közlik az ujságok, mert úgy gondolják, hogy ez olyan szolgáltatás az újságolvasóknak, amelynek közlése a lap érdeke is. Ha csak ezt az egymillió forintot
megtakaríthatnánk, máris lényegesen több
jutna az egyes mozik propagandájára. így
is elhatározott szándékunk, hogy ha az
idei gazdasági eredményeink olyanok lesznek, mint reméljük, akkor a növekvő propaganda-előirányzatot részben az egyes
mozik és a filmek közös reklámozására
fordítjuk.
Meggyőződésem
egyébként,
hogy napjainkban a plakátnál is hatásosabb reklám a reggeli rádió- és az esti tvadás. Azt hiszem, ehhez az új helyzethez
a korábbinál jobban kell alkalmazkodni.
S persze az sem lenne rossz, ha a mozipropagandát a rádió és a televízió is inkább közművelődési feladatnak,
mint
pénzkereseti lehetőségnek fogná fel.
A mozi "egyéni arculata" azonban legfőképpen a m"Úsorpolitikától függ, Mennyire van lehetőség az egyes mozik sajátos arculatának kialakítására?

_

- Meghatározott mennyiségű - meggyőződésem szerint kevés - film áll rendelkezésünkre, és ezeket a filmeket nem mi
vásárolj uk. Ez természetes - és helyes korlátokat szab, Másrészről: nekünk valóban közművelődési feladataink vannak,
s méginkább lesznek. Elsőrendűen kívánjuk támogatni a művészileg, eszmeileg
igényes vállalkozásokat, és ez ismét korlátokat állít olyan esetleges túlzó elképzelések elé, hogy minden' mozi maga alakítsa ki mozirendjét. Ennek ellenére úgy
vélem, sokkal jobban lehet és kell építeni
az egyes mozik vezetőinek tapasztalataira,

véleményére a műsorok összeállításánál.
Ök tudják a legjobban, hogy náluk milyen film, milyen érdeklődésre
tarthat
számot, ők tudják rnikor érdemes bizonyos műfajokat, filmtípusokat náluk elindítani vagy éppen levenni a műsorról.
Mikor, mi után mit lehet adni, hiszen a
mozinál az előző film hatása - jó vagy
rossz hatása - nagyon gyakran kimutatható. Meg vagyok győződve róla, hogy az
idei első fél év fordulatot érzékeltető eredményeinek egyik forrása éppen az, hogy
a korábbinál jóval inkább figyelünk az
üzemvezetők észrevételeire.
Elég széles
körű vita alapján állít juk össze a havi,
úgynevezett műsorlepedőt, és a vitában elhangzottakat a döntéseknél figyelembe
vesszük. Merem remélni, hogy az elmúlt
évben épen ezen a területen értük el a
legnagyobb változást.
- A magyar rendezők többször éppen a
FilmkuUúra hasábjain is mégis arról panaszkodnak a leggyakrabban, hogya filmforgalmazás sok nézőt "benne hagy" a fi~mekben. Eltűnik a műsorról a filmjük,
amikor még lett
volna érdeklődés, idő előtt leveszik a műsorról
és aztán m.ár egyszerűen nem lehet megtalálni
sehol Budapesten.

- Most mégis kénytelen vagyok arra hivatkozni, hogy nem tudom pontosan, mi
volt régebben. Egyet azonban biztosan tudok: ma semmiféle erőszakolt sietés nincs
a részünkről, különösen nincs a magyar
filmeknél. Nézzünk példát. Itt volt a Pókháló. Eredetileg a Puskin ban négy hétre
terveztük a film forgalmazását - s még
más mozikban is természetesen -, de ez
a négy hét sem kötelező ereju.
Ha jól
megy a film, szívesen hagyjuk tovább
futni, mert erre módot tudunk teremteni.
A Pókháló negyven százalékkal indult, a
következő csütörtökön huszonegy százalékos volt a kihasználtság. Ezek után leszűkítve, tehát már nem valamennyi délutáni előadásban, de tovább forgalmaztuk.
- Altalában magyar filmet nem tervezünk három hétnél rövidebb időre,
és akár a végtelenségig engedhetjük
tovább futni, ha olyan az érdeklődés. Nem
mi tehetünk róla, hogy ha ezt az előre eltervezett időt ritkán kell meghoszabbítani.

- Sppem az lehet a kérdések kérdése: mikor
kerülhet erre sor?

- Filmje és mozija is válogatja. Altalában, ha húsz százalékra vagy az alá megy
a látogatottság, akkor abban a moziban
már nem ajánlatos tovább játszani. Általában. Merr például a Bányász moziban a
húsz százalék az negyven fő, és abban a
moziban negyven ember miatt érdemes
tovább játszani, különösen, ha a film valamilyen értéket is képvisel. A Corvin
moziban a húsz százalék az kétszáz fő, tehát a nézőtérről nyolcszázan hiányoznak.
Ezt már nagyon meg kell gondolni, s nemcsak a mi gazdasági érdekeink miatt, hanem a film erkölcsi hitele, a körűlötte kialakuló pszichózis miatt is. Ezért az utóbbi időben nem is annyira a kihasználtsági
százalékokra figyelünk, mint inkább az
abszolút nézőszámokra.
- A művészileg, eszmeileg legértékesebb filmek
forgalmazására nyílt meg Budapestem a Toldi
Stúdió Mozi. Sok jel azt mutatja, hogy a fővdros kinőtte ezt az egy stúdiómozit, hiszen most
már szinte rendszeresen kimaradnak
vagy elkésnek olyan filmek Pesten, mint Fellini Rómája volt, vagy legutóbb a lengyel Kihívás, amelynek végül nem is volt bemutatója a Toldiban.
Ezen a helyzeten az sem segít, hogy egy-egy napon öt másik budapesti mozi is lejátssza a Toldi
műsorát, hiszen éppen az a probléma, hogy a
To~di műsorrendjén - szerencsére - nincs több
hely. Nem lehetne az éppen átalakítás alatt álló
Gorkij mozit úgy megnyitni, hogy ez is az úgynevezett második hálózathoz tartozzon ? A Gorkij szerepeU egyébként az első tervekben mint
"művészmozi".

- Hamarosan nem öt, hanem hét mozi
fogja egy-egy napon lejátszani a Toldi
programját. Sajnos azonban maga a Toldi
is a feltétlenül felújítandók listáján van,
és legkésőbb 1975-ben le kell állni vele.
Egyébként nem volt a legszerencsésebb
ott megnyitni a stúdiómozit, ahol a belső
feltételek ennyire hiányosak; de ma már
kétségtelenül megszokta és megszerette a
közönség a Toldit. Az átalakítás során
egyébként beépít jük a korábban is tervezett kisvetítőt, így a Toldinak is két terme lesz. Altalában az elmúlt évben igen
sokat javult a stúdió-hálózat filmellátása, s ha ez így marad, akkor valóban érdemes gondolkodni 'azon, hogy a
rekonstrukció befejeztével két stúdiómozi
legyen Budapesten.
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Gazdaságosság,

közművelődés

Horváth Sándorral a beszélgetés minduntalan gazdasági kérdésekhez kanyarodott
vissza. Pedig többször is nekifutottunk,
hogy a mozi közművelődési
funkciój áról
is eszmét cseréljünk. A legmesszebbre
akkor jutottunk, amikor az új lakótelepekről esett szó, olyan új városközpontokról, mint amilyen az Örs vezér tér, Békásmegyer vagy Újpalota. Ezeken a helyeken már csak olyan kulturális centrumokat lenne szabad létrehozni - reméljük, így is történik majd -, ahol a többi
művelődési intézménnyel együtt otthont
kap a mozi is. Meg kell itt jegyezni, hogy
a mostanában felépült nagy befogadóképességű peremkerületi mozik mellett vagy helyett - jobb lenne a kisebb nézőterekre,
a kisebb befogadóképességű
filmszínházak építésére áttérni, hiszen a
közönség differenciált, s kár lenne - a
nagy nézőtéri hodályok miatt - a poten-

ciálisan kevesebb nézőt vonzó, de igényesebb filmekrőllemondani emiatt.
Szóba kerülhetett volna még a stúdiómozi mint nagyon fontos közművelődési
intézmény; a filmeket kiegészítő dokumentumanyagok
ismeretterjesztő
funkciója és így tovább. A beszélgetés megis
rendszerint a gazdasági kérdésekbe torkollott. (Az év eleje óta egyébként a nézőnként nyújtott állami dotáció a forgalmazott filmek minőségétől is függ, a művészileg értékes alkotások bemutatá sáért
nézőnként plusz ártámogatást
kap a vállalat és ez már nagyon fontos előrelépés.)
A beszélgetés maga azonban bizonyítja,
hogy nagyon aktuális az a vizsgálat, amely
a kultúrát
közvetítő intézmények gazdasági szerkezetéi vizsgálja, mert minden
jel szerint a gazdasági mutatók még árnyaltabb erdekeltségi rendszerével kell
élni a moziknál is, ha a filmforgalmazás
tartalmasan akar hatékony lenni.
(Bernáth Lálzl6)

KÖNYVEK

A dokurnentalitás
Macseret:

esztétikája

F'ilrri és valóság

A szerző neve és munkássága
szoros szálakkal
kapcsolódik a szovjet filmművészet
minden korszakához. Már a húszas években forgatókönyvet
ír (a történeti
jelentőségű
Turkszib
társalkotója), ő rendezi 1932-ben a MOSZFLLM első hangos produkcióját
(Esetek és emberek),
hogy ezt
követően állandóan
jelen legyen a film közéletében, méghozzá rendezőként,
íróként, szervezőként és teoretikusként
egyaránt. Macseret legjelentősebb munkái az elméleti összegzés időszakában születtek, a kísérletezésekben
és eredményekben gazdag pálya tanulságainak
számbavétele során a Művészeti
irányzatok
a szovjet
filmművészetben
círnű vaskos tanulmány
(1963)
a szakirodalom
ma is sűrűn emlegetett
forrása,
megbízható iránytűje, melyben különösen az új
törekvések esztétikai
felmérése
és az eszmeigondolati összetevők avatott magyarázata
bizonyítja az író felkészültségét,
tudását és mindenekelőtt dicséretes képességét, hogy
a tegnap
filmművészeként
is lépést tart a friss változásokkal, a modern kor követelményeivel.
A Fnm és valóság olvasásakor magával ragad
a stílus varázsa. A filmtörténet
és esztétika kérdéseiben elég sokan jártasak, ám az e témakörben vizsgálódék
jó része száraz, unalmas nyelven adja elő mondanivalóját
- mintha a tudományosságnak
a szenvtelen
hangvétel
elengedhetetlen velejárója
lenne. Macseret
nem "középískolás
fokon" fejtegeti téziseit, színesen fogalmaz, soha nem emelkedik spekulatív
esztétikai régiókba. Felismerhető
szerkesztési alapelve,
hogy a gondolatokat
körbejárja:
a legszükségesebb fogalmi definíció után részletezi elképze-

léseit, hogy később vissza-visszatérjen
bizonyos
kérdésekhez,
s egy-egy fejezet végén tömör öszszefoglalást adjon.
Macseret két probléma vizsgálatára
vállalkoEik : a filmi dokumentalitás
jellegét,
illetve
a
gondolat mozgóképi ábrázolásának
lehetőségeit
taglalja. Mi indokolja az egymástól látszólag távoli fogalmak képzettársítását?
Azok a változások, melyek a film fejlődésében
bekövetkeztek,
s a "hetedik művészet" mai arculatát meghatározzák (vagy legalábbis befolyásolják).
"Újkeletű jelenségről"
van szó, a szerző azonban nem
abszolutizálja
egyiket sem (mint ahogy ez sűrűn megesik a témájukba
"szerelmes" tudósokkal). Ellenkezőleg. Macséret tárgyilagosan
megállapítja,
hogy a kötetben részletesen
elemzett
tendenciák nem vívtak ki monopolhelyzetet
maguknak, megjelenésük
tehát nem szünteti meg,
vagy szorítja háttérbe
az eddigi kifejezőeszkö·
zöket.
A Film és valóság írójától mi sem áll távolabb, mint a leltárkészítés : Macseret nem arra
törekszik, hogy megfellebbezhetetlen
igazságokat
vessen papírra. Ennek ellenére a könnyebb áttekinthetőség
kedvéért,
rövid definícióban
öszszegezi a dokumentalizmus
esztétikájának
művészi jegyeit - a következőképpen:
,,1. A valóságábrázolás
eredetiségére
való törekvés. 2. Az
»átvitel«
alkalmazása
»újraalkotás«
helyett.
3.
A színész »Ielki alkatafeleljen meg az ábrázolt alaknak, ennek érdekében
nem hivatásos
szereplők alkalmazása.
4. Nem a mese, hanem a
mondanivaló
a lényeges. 5. A rendkívüli
konfliktusok és helyzetek helyett hétköznapi szituá-
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cíók alkalmazása.
6. Nem tettekkel jellemzik a
hőst, hanem viselkedésformákkal.
7. Kihagyásos
módszer és a néző alkotó részvétele. 8. Képi kifejezőerő." (183.1.) A kategorizálás
rendkívül
eredeti és meggyőző, még akkor is, ha a tipológia más filmművészeti
irányzatokra
is alkalmazható, s annak ellenére, hogy a summa első
és utolsó helyén szinte iskolák tól és stílusoktól
független követelmények
állnak.
Vizsgáljuk meg részletesen
a koncepció
káját és eszmei mondanivalóját.

logi-

A modern film egyik fontos vonása a dokumentalitásra
való hajlam. Az indíttatások
természetesen eltérőek, bár az alternatíva
voltaképpen egyszerű: a rendező vagy "igen"-t, vagy
"nem"-et mondhat arra, amit ábrázol (Vertov és
követői pozitív ideálokat teremtettek,
a kapitalista országokban
tevékenykedő
művészek általában leleplező szándékkal
végeznek
erkölcsi
vizsgálatot). Az ideológiai alapállás meghatározása azért lényeges, mert a rendező világképe.
filozófiája,
véleménye
nagyon nagy mértékben
színezi avalóságábrázolást
: Romm például ismert tényeke t helyezett új összefüggésbe a Hétköznapi fasizmus-ban.
Gorkij aforizmája
érvényes a filmre is: A tény maga még nem a teljes igazság, csak nyersanyag,
melyből
ki kell
bányászni a művészi igazságot. A valóság gyakran megváltoztatja
az elképzeléseket:
a "talált
tárgy" (Eizenstein kifejezése ez!) nem pusztán
habarcs, hanem tégla a film épületében.
Macseret a hétköznapiban
rejlő szépség felfedezését tekinti követendő célnak: ezért értékeli
meleg szavakkal
(meglehet, tényleges érdemei n
felül) ;Hucijev Húszéves vagyok című filmjét. A
könyv szerzője elveti a mesterséges elrendezettséget. Igaza van. A valóság teljes illúzióját nem
kicentizett
mozzanatok biztosítják:
le kell számolni végre a "falon levő puskának feltétlenül
el kell sülnie" elmélet misztifikációjával.
Macseret a Csehovnak tulajdonított
kijelentés nyomán a csehovi dramaturgia
és a film közös jegyeit is felsorolja, bár ezekben a fejezetekben
mintha túlságosan szaladna a tolla: úgy érezzük, a kölcsönhatások
elemzése - éppen a szovjet példatár
bővítésével
lehetne
gazdagabb
is. Az irodalmi
és film-párhuzamok
különben
mindig találóan megválasztottak
(a "fiziológiai
elbeszélés" analógiája,
a "víz
alá
süllyesztett
gondolat" képi megjelenítésének
vizsgálata,
a
tárgyi világ aprólékos ábrázolásának
lehetősége
stb.). Egyetértünk
Macseret
következtetésével :
"A dokumentalitás
esztétikája
nem valóságrnásolás. Nem szabad csak azt látni, amit ábrázol-
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nak, érteni kell, amit kífejeznez. Hiszen a kép
nem csupán egyszerű tényhelyettesítés.
hanem
eszmei és érzelmi értékelés is." ~1158.1.)Az axióma nem mond ellent annak a kettős tételnek,
melyet a szerző munkájában
meghatározó
jellegű feltételpárként
említ: Az életanyag maradjon érintetlen,
a művész
az ábrázolt
valóság
mozgásában
csak minimálisan
avatkozhat
be.
A szovjet esztéta visszafogott
hangvétele
polémikus szenvedélyességbe
csap át, mikor a krítikusi konzervativizmusról
és bizonyos normák indokolatlan kanonizálásáról
beszél. Sokan a mondanivaló
értékelésekor
megbízható
támpontnak
csak a mesét ismerik el, ez magyarázza
a zavart és ingerültséget,
mely a skatulyába
sehogyan sem illő filmek megjelenését
kíséri.
A
Film és va~óság írója ezzel a vulgáris szemlélettel hadakozik, s mindjárt ellen példákat is felsorakoztat, melyek segítségével bizonyítja, hogy az
"elveszett
meséért"
bőségesen
kárpótolhat ja a
szemlélőt a jelenetek hamisítatlanul
pontos kifejezőereje,
a rendezői megfigye
"mélysége,
a viselkedések
árnyalatainak
víss adása:
"A
dokumentalitás
esztétikája...
az egyszerű, eseményekben
szegény, hatásos
szituációktól
és
rendkívüli elemektől mentes mesével rokonszenvez." (171.1) Új szempontokban
gazdag a rnűvészi feltételesség meghatározása
("közeledés a jelenségek lényegének feltárásához
és ugyanakkor
fokozatos eltávolodás a vele való külső hasonlóságoktól"), kevésbé meggyőző a film-poétika dokumentatív
jeÚegével kapcsolatos
eszmefuttatás
(az Iván gyermekkora
elemzésében
Macséret
megítélésünk
szerint kissé túlbecsüli
a képek
"kom men táló" funkcióját.).
A Film és valóság utolsó harmadában
szerzőnk a gondolat képi ábrázolásának
konvencióit,
majd az igényesebb
megvalósítás
lehetőségeit
veszi számba. A belső monológ fantáziátlan
alkalmazását
elveti, mert olcsó megoldásnak tartja a művészi nehézségeket
megkerülő
"fogás"
felhasználását,
nem is beszélve
arról, hogy a
"gondolataikat
a hangszóróra
bízó hősök egyhangú képei" kifejezetten
elszegényítik
a nézőt.
A Dohánytö~dek, a II. Richárd s még néhány
sikeres eredmény bizonyítja, hogy az ellentmondás feloldható. A leírást képpé kell felbontani
a szereplők belső világával, a gondolkodás
folyamatában
keletkező asszociációkkal,
az alakok
szubjektív
lelkiállapotának
kivetítésével
a középpontban. Macseret részletesen taglalja Fellini
Nyo~c és tél című drámáját
mint fontos útjelző
követ az eszközök
szélesítésében
(ismételten
hangsúlyozva
a céltudatos kiválasztás
jelentőségét).

Elismerést érdemel a filmesztétika egyes régi
kategóriáinak
(pl. időszervezés) és kidolgozatlan
terminus technikusainak
(pl. álomlátás) dialektikus magyarázata. Ezekben a fejezetekben csakúgy, mint a kép mögöttí
szó felhasználásának
részletezésekor Macseretet elsősorban az foglalkoztatja, hogy miképpen lehet a filmművészeti
specifikum sajátos lehetőségeit megtalálni. Gabrilovics-csal azért folytat különvitát, mert nOI1szensznek tartja - joggal -, hogy a kitűnő
szerző a film "elégtelenségeit"
olykor irodalmi
injekcióval ellensúlyozza, s ezt törvényes eljárásként szeretné elfogadtatrii.
A kötet "végszava" a néző. és a film kapcsolatát s e konfrontáció tartaimát magyarázza .. Az
egyik gondolatot gyakorlati szempontból nagyon
fontosnak találjuk.
ezért
felidézzük
Macseret
konklúzióit. A film nem tetszett az átlagnézőnek, tehát a film rossz, mondják az egyszerűsí=
tésre hajlamos bírálók, akik nem átallanak Lenin azon tételére hivatkozni, hogya művészet a

népé, s ezért közérthetőnek
és közkedveltnek
kell lennie, Akik így érvelnek, megfeledkeznek
arról, hogy Lenin eszméi rendszert képeznek,
melynek lényegét az önkényesen kiragadott idézetek nem adják vissza, másrészt: a művészet
nem egyes alkotások lajstroma, hanem élő és
bonyolult folyamat, összetevői tehát szükségszerűen ellentmondásos jelenségek.
Macseret műve egyetemes esztétikai irodalom
rangos teljesítménye,
reméljük tehát, hogy nálunk is megpezsdítí a filmelméleti gondolkodást.
Abban is bízunk, hogy a kötet megjelentetése
ráirányítja
a figyelmet a szovjet filmesztétika
friss vagy éppen klasszikus eredményeire
(KuIesov elméleti örökségére, Jutkevics tanulmányaira, Kozincev esszéire, Sklovszkij Eizensteinportréjára stb.).
(Gondolat Kiadó Budapest, 1973,)

Filmtudományi

Intézet,

Veress József

KÜLFÖLDI
FOLYÓiRATOKBÓL

Leacock túl a "holtponton"?
Richard Leacock első filmjét, a hogy egyfajta holtpontra jutott,
és elfogadta a Massachusetts
ban készítette. 1921-benszületett Institute of Technology meghíés a Kanárí-szígeteken nőtt fel, vását
1OO9-bena filmtanszék
majd 1938-tól az Egyesült Alla- vezetésére. Itt Leacock és csomokban a Harvard egyetemen portja UJ,
ultra-könnyűsúlyú
tanult. 1943-ban fejezte be ta- felszerelés kidolgozásával fognulmányait mint fizikus, aztán lalkozik, amely az összes techoperatőr lett az amerikai had- nikai újítás felhasználásával késeregben. 1948-ban Leacock volt szül (szuper 8, video és kazetFlaherty Louisiana Story-jának ták). Leacock a filmezés jövőjét
operatőrje. 1955-ben ismerkedett egyre inkább a filmszínházakon
meg" Robert Drew-val, a Life kívül látja.
magazin egyik tudósítójával.
- Az a baj - fejtegette LeaEgyütt alakították ki egy újfajta coek legutóbbi, L. Marcorellesfilm-újságírás műfaját, amely- nek adott interjújában -, hogy
ben a szinkronhang és a köny- amikor a 16 mrn-es áttörését
nyen kezelhető és hordozható megvalósítottuk, nem tudtuk
felszerelés játszott központi sze- megoldani a forgalmazás probrepet. Az 1i960-as évek elején lémáját.
készült Leacock-Drew-Penne- Filmjeink legnagyobb rébaker-filmek, köztük a Prímary, szét nem vetítették, és ez úgy
amely Hubert Humphrey szená- hatott pl. rám, hogy egyre rittor és a későbbi Kennedy elnök kábban volt kedvem befejezelőzetes választási karnpányáról
ni a filmjeimet. Minek anyszólt, a Football, Jane (Jane nyit
erőlködni,
ha
úgyse
Fondával) és a többiek fontos mutathatom be? l1:s nem vaszerepet játszottak a cinéma-vélami olcsó dolog egy ilyen filrité felé vezető mozgalomban.
met befejezni, saját zsebből.Ami
Ezek a 16 mm-es filmek nagy a szuper 8-at illeti... sajnos,
megbecsülést és nevet szereztek olyan drága, hogy igazán csak
neki, de szinte egyáltalán nem azok engedhetik meg a hasznáforgalmazták
őket.
Leacock latát, akik valamilyen filmválmostani interjújában elmondta, lalkozásban
benne
vannak.
Canary Bananas-t 13 éves korá-

106

12OOOdollárra is felmegy az
áruk, a felvevóé és a magnőé
együtt. Ez nekem nagyon nem
tetszik. .. teljesen függetlenül
attól, hogy ennek a felszerelésnek a cipelése milyen idétlen és
nehézkes.
Hányszor
voltam
olyan helyzetben, hogy azt
mondtam magamban: "Te jó isten, bárcsak filmezhetnék most!"
- de mire az ember összeszedi
ezt a tizenkétezer dollárt érő
dögnehéz felszerelést, amihez
egy szerződést is alá kell írnia,
már nem készíthet könnyedén,
spontánul filmet. Vannak abszolút fanatikusok, akik ezt végigcslnálják, de azok, akik bármikor készenlétben akarnak lenni,
mind némafilmet csinálnak. l1:n
nem vállalom ezt a tudatos maradiságot, amit én csinálok, ahhoz a szinkronhang nagyon
fontos lenne.
- Először nem nagyon bíztam
abban, hogy az M. I. T.-ben tanítani éppen nekem való munka lesz, és láttam is, hogy ezen
a nagyon modern egyetemen a
filmezést lényegében még míndig mint némafilmkészítést tanítják. Akkor Gerald Wiesner,
az akkori rektor, azt mondta
nekem: Tegyük fel, szerzünk né-

hány új felszerelést - akkor te
most a legmodernebb művészettel foglalkozol, api létezik. Két
feladatod
van: az egyik, hogy
megtanítsd a filmkészítést, úgy,
ahogyan azt ma csinálni lehet,
a másik, hogy
kutass. Szóval,
már a legelején azt a kérdést
tette fel nekem, mennyiben járulhat hozzá a M. I. T. a filmezés fejlődéséhez. És ez már
engem nagyon érdekelt.
Szériában
gyártott szuper
8-as felvevőkből, kazettás magnókból hoztuk össze a felszerelést, hogy valahogy olcsón kijöjjön. Ez idő tájt jelentek meg
a video-kazetták
a piacon. Én
sosem szerettem
a vetítőgépeket - túl zajosak, míndig elromlanak;
senki nem állít fel
ilyet szívesen a szobájában ebéd
után, meg a vásznat hozzá, meg
elsötétíteni . .. sokkal jobb egy
kis kazettát becsúsztatni egy kis
gépbe, aztán leülni a tv elé. A
másik dolog, ami a hagyományos filmkészítés ellen szól, az,
hogy olyan komplikált és nehézkes folyamat. Hónapokig
tart,
amíg a kópia elkészül, laboratóriumok, másolás, rengeteg közvetítő kézen megy át - nem,
érinekem nincs
kedvem
ebbe
belebonyolódni. Amit én rnost
csinálok, az a következő: felveszem a filmet, összevágom az
eredeti kópíát,
vigyázok, hogy
ne sérüljön meg, és aztán egyenesen átviszem video-kazettára.
Azon aztán annyi korrekciót lehet még csinálni, amennyit akar
az ember, speciális hatásokat, a
színeket is lehet korrigálni.
- F1smi a helyzet a hanggal?
- Nem más, mint a 16 mm-esnél. Az eredeti hangot egy kazettára veszi fel az ember, aztán átviszi a szuper 8-as magnetikus
filmszalagra.
A gép,
amit ehhez használunk eredetileg egy 8 mm-es szalaggal működő magnetofon. Azután vágjuk - az asztal egy olcsó Steenbeck, és mindent lehet csinálni
rajta, amit egy Steenbeck-en

általában lehet. A szuper 8-cal
dolgozni nem is nehezebb, mint
16 mm-rel, csak egy kicsit óvatosabbnak kell lenni. Azután vetítőn lejátsszuk
a kópiát, és
egyenesen
video-rendszerre
vesszük fel. Vagy meg lehet
hagyni mint filmet, ha azt akarja valaki.
- Ez a felszerelés kereskedelemben forgalmazható? Lehetne
nagyban, tv-, vagy mozi vetítésre szánt filmeket készíteni vele?
Nem,
mozivetítésre
valót
semmiképpen.
A szuper
8-at
legfeljebb
3 méter széles vászonra lehet vetíteni. De ami
engem illet, szerintem a mozi
mint olyan többé-kevésbé halott
dolog. Egyre nagyobb vásznakról beszélnek, és egyre kisebbeket csinálnak, mert így gazdaságosabb. .. az én filmjeimet
különben sem lehet
moziban
játszani,
úgyhogy anagy
vászon számomra nem is létezik.
- Talán unalmas, hogy enynyit mondom, de így van: ha
valaki
egy eldugott
amerikai
kisvárosban
Malraux
egyik
könyvét akarja elolvasni, megtalálja
a helyi
könyvtárban.
Ugyanígy egy kisebb közönség
megtalálja
a lemezeket is. De
a jelen technológia mellett nem
lehet ugyanezt elérni a filmekkel. Jó lenne, ha az árak lemennének, és mi is megszervezhetnénk egyfaj ta könyvtárhálózatot. Néhány év múlva
lesz
majd
video-lemez
is, amiről
kétszer negyven percnyi színes
képet lehet majd lejátszani.
- Beszélgetésünk elején arra
utalt, hogy olyan olcsó felszerelést szeretnének forgalomba hozni, hogya filmezés éppen olyan
elérhető legyen bárki számára,
mint mondjuk az, hogy valaki
írhat egy könyvet. De az a felszerelés, amit leírt, nagyon is
drága ahhoz, hogy bárki hozzájuthasson.
- Szeretnénk is olcsóbbat tervezni. Az talán
lehetséges
is
lenne, hogy sokaknak legyen fel-

vevőjük meg magnóiuk, s ami
még szükséges, azt talán intézményesen megszervezve lehetne
az emberek rendelkezésére
bocsátani, vagy talán egy-egy csoport vehetne egyet. De egyvalamit megtanultam
a filmezésről : rengeteg
munkával
rar,
nem lehet futtában filmet csinálni.
Majdnem
mindenkinek
van írógépe, mégis milyen kevesen írnak könyveket. Az ideális az lenne, ha azok:, akiknek
közölnivalójuk
van, akik mondani akarnak valamit a többieknek, hozzájuthassanak
a megfelelő felszereléshez. És remélem,
hogy használni tudják majd azt
a fajtát, amit a M. I. T.-ban
kifejlesztettünk.
- Ismertetné részletesebben ezt
a felszerelést? Hány darabból
áll, mennyibe kerül?
Egy közönséges
felvevőnk
van, most épp egy Nizo, de ez
bármikor
változhat.
Dobozba
helyezzük, hogy ne mozogjon;
kristályvezérlésű,
ami biztosítja,
hogy másodpercenként
pontosan
24 képet vegyen fel. A magnó
ugyancsak egy közönséges, szériában gyártott típus, most sonyt használunk,
de ez is bármikor változhat. Ez is krístályvezérlésű, és pilotjellel van ellátva. Nagyon pontos. Az á~
írógép, amely a kazettáról szuper 8-as perforált hangszalagra
viszi át az
anyagot, [elenleg
egy Tanberg, 8 mm-es perforált szalaggal, amely pontosan
illeszkedik
a kazetta perforált
szalagjára. Ez a szalag egy fekete dobozba kerül, ami a pilotjel segítségével lassíthatja, vagy
gyorsíthat ja a magnót. A vágóasztal, mint
már
mondtam,
olyan, mint egy Steenbeck. A
vetítő egy video-kamerával
van
összekapcsolva,
így a minőség
egyáltalán nem romlik, amikor
az anyag videoszalagra kerül át.
Jelenleg az egész 7500 dollárba kerül, a vágóasztal kb. 5000be. Szeretnénk
még olcsóbbá
tenni, és ha a piac olyan nagy,
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mint amilyennek
ez menni is fog.

feltételezzük,

- Ha jól értem, a probléma
mindenekelőtt a szabad filmezés lehetősége, szinkronhanggal együtt... 'Úgy tűnik, kizárólag ez foglalkoztatja önt, vagy
nem?
- Most úgy érzem, hogy a lehetőségek minden fajtája előttünk áll, és szerétnék
egy olyan
filmet csinálni, amit általában
mozifilmnek
hívnak. Egy színdarabból
szerétnék
filmet csinálni; ez az egyetlen
darab,
ami az utóbbi
években
nagy
hatással volt rám. Egy nigériai
író, Wole Soyinka művéről van
szó - a címe: Táncok az erdőben. Súlyos lenyűgöző, fantasztikus mű. Számomra ez a tiszta
színház : úgy kezdődik, hogy két
halott kiássa magát a sírból de ebben semmiféle naturalizmus nincsen. Szeretnék
Nigériába
menni forgatni. Mindenképpen fel tudjuk
venni szuper 8-ra, és akkor tv-n be lehet

mutatni.
Erdőkben
szerétném
felvenni.
- Nekem úgy tűnik, hogy az,
amit Ön csinál, nagyon fontos,
de talán a dél-amerikai és afrikai országok számára nagyobb
jelentőségű, mint az olyan országoknak, ahol a filmezés már
meglehetősen
fejlett
szinten
van.
- Éppen ezért jártam nemrégiben Indiában, egy nemzetközi
konferencián, ahol a tv-műsorok
összeállításáról
volt szó. Ott sok
ázsiai, afrikai
és dél-amerikai
országból
voltak
résztvevők,
olyan országokból,
ahol
már
van tévé-hálózat,
de nincs mit
játszaniok
rajta.
Indiában
talán megpróbálkoznak
a videorendszer kifejlesztésével.
McLuhan azt mondta, hogy
lassa,n az egész Föld egyetlen
faluvá válik. De nem gondolja,
hogy a fejlődés éppen ezzel ellenkező irányba
is haladhat,
hogy egyre kisebb csoportokra
korlátozódik
egy-egy
ember
mondanivalója?

- Igen, azt hiszem, minden kis
közösségnek
filmeket
kellene
készítenie. Magam is segítettem
már a fiataloknak
filmet készíteni,
nagyon
szerettem
részt
venni az életükben. A kis közösségek
számára
készült
filmekben a szinkronhangnak
különösen nagy jelentősége van.
- Tfz évvel ezelőtt azt mondta:
a lényeg az, hogya látvány és
a cselekmény annyira lekösse az
embereket, hogy ha egy szót
sem értenek a beszédből, akkor
is világos legyen előttük, miről
van szó. Most pedig azt mondja,
hogy kis csoportok számára kell
filmet készfteni, és itt a beszédnek nagy fontossága van .•.
Hogy ez probléma,
ellentmondás, azt már tíz évvel ezelőtt is tudtam. Ezt azóta sem
tudtuk megoldani ... Lehet, hogy
olyan filmeket kell készítenünk,
amelyek egy csoportnyi emberhez
szólnak.
Lehet,
hogy
egészen nemzetközieket . .. Egyszerűen nem tudom.
(Sight and Sound, Spring 1974)

Berlini kiállítás Vertovról
A berlini Vertov-kiállítás
megnyitása alkalmából Szergej Drobasenko szovjet filmesztéta beszélgetést
folytatott
Elizaveta
Szvilovával,
Dziga Vertov özvegyével, aki férjének évekig a
munkatársa is volt.
E beszélgetés néhány érdekes
részletét közöljük az alábbiakban.
Hogyan kezdődött munkája
Dziga Vertov-val, hogyan ismerkedett meg vele?
- Un3-ban kezdtem a film területén
dolgozni a Pathé-fivérek laboratóriumában.
Az udvaron volt Dztga Vertov műterme.
Itt dolgozott Meyerhold és mások, és én is itt sajátítottam
el
szakmai alapismereteimet.
Meyerholddal
már azelőtt együtt
dolgoztarn, hogy vágó
lettem.
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Miután vágóvá képeztek át az Októberi Forradalom után -,
az úgynevezett
Szkobelevszki
oizottsághoz
mentem Moszkvába. Ott dolgozott Vertov is, éspedig Mihail Kolzov újságíróval. Vertov kezdettől fogva érdeklődött a dokumentumfilmek
operatőri munkája
iránt. Amikor Kolzov más munkát kapott,
maga
helyett
Vertovot
tette
meg szekcióvezetőnek.
Akkoriban én még nem ismertem Vertovot. Ebben az időben dokumentumfilmet
akart forgatni, és
minden létező anyagót átnézett.
Koncepciót készített, és először
egyszerre 34 métert forgatott le.
Aztán egy rakás újságót
és fényképet vizsgált végig és rnindebből állította össze filmdokumentumát, melyet a Pathé forgal-

mazott. Később már saját felvételeinkkel
dolgoztunk. A felvonulásokra
vagy temetésekre
Vertov is elment az operátőrökkel, és megmondta
nekik, mílyen nézőpontból
forgassanak.
Kocsik alá mászott és Iétrákori
kúszott fel, mert akkoriban még
nem volt daru.
- De ez mind még a Pathéhíradónál történt. Ekkor Vertov
úgy vélte, eljött az ideje annak,
hogy saját szovjet híradót készítsünk, ami ettől kezdve Kínopravda néven kerűlt forgalomba. Vertov
állította
össze az
anyagót
és maga ment ki
azokra a helyekre, ahol az események játszódtak, a polgárháború front jaira . .. A meglevő
anyagót állította össze, majd később maga is forgatni kezdett:

először Carreinban . .. A carí- gezott az operatőrökkel. Ott volt
cini csatáról készült anyagát a Levickij és Tissze és sokan mámi részlegünkbe
hozta. Csupa
sok, akik osztották a nézeteit.
kis filmdarab volt. Észrevettem,
Ezt a gondolatot több rendező
hogy nagyon letört. Mint kideis támogatta, és így jött létre a
rült, az átnézésrlél a munka"filmszem" fogalma. Ez az öttársak nagyon sokat használhalet szimbolikussá vált csoportja
tatlannak tartottak és kidobtak
munkája szempontjából.
ebből az anyagból Pedig hány
A kiállításon
Vertov
küórát töltött a különböző
epizólönböző rajzai
és jegyzetei
is
dokat ábrázoló sok kis filmdaszerepeinek. Ezek mire szolgál~
rab
leforgatásával
és most ...
tak?
Mondtam neki, hogy ne aggód- Vertov mindig pontos
terv
jon, én majd mindent megkereszerint dolgozott, Minden epizósek, és magam veszem á t az dot. előzőleg pontosan kidolgoösszeállítást.
zott. Minden filmhez,
minden
Azóta - ez 1918-ban tör- epizódhoz mindig jegyzeteket és
tént csak vele
dolgoztam.
vázlatokat készített. Például egy
Még sokat forgatott, és
aztán
új metróállomásról
készülő hírelhozta nekem az összegyűjtött
adórészlethez
rajzokat készített
anyaget a caricini csatáról.
a kameraállásokról
is. MegköveVan itt egy fénykép,
ametelte, hogy minden beállítást a
lyen Vertov
úgy látható,
amint
legkisebb részletig szigorúan az
a levegőben
repül.
Mesélje
el előírás szerint vegyenek fel.
ennek

a fényképnek

a történe-

tét!
- Egy nap 1922-ben a lányok
a részlegemből izgatottan jöttek
hozzám: "Jöjjön gyorsan! Az a
rendező, akivel együtt dolgozik,
ki akar ugrani az ablakból." A
második emeleti ablakban
ott
állt Vertov, és éppen ugráshoz
készülődött. Lenn álltak az operatőrök. És már ugrott is. Minden jól ment. "Mire való volt
ez?" - kérdeztem tőle később.
"Csak meg akartam mutatni az
embereknek
az igazságot";,Az arckifejezésemet,
amikor elhatároztam, hogy ugrok; félelmemet és érzéseimet az ugrás
alatt, ahogy az arcomon tükröZődnek; és aztán a megkönnyebbülést, az örömet és az elégtételt, hogy végül is minden rendben ment."
- Vertovazt
mondta, hogy
így a teljes igazságot meg lehet
mutatni. Úgy kell vezetni a kamerát, hogy a legfinomabb
érzelmi rezdüléseket is hűen adja
vissza Amikor valaki beszél, az
arca megmutatja,
mennyire felelnek meg szavai az igazságnak. Vertov nagy örömmel dol-

-

Vannak

olyan

bonyolult

raj-

zai is, melyek

már

matematikára

emlékeztetnek

-

Igen, amiket

nye c-medence

a magasabb

például

A

...

Do-

szimfóniájá-hoz

készített. Első hangosfilmje volt
ez. Ukrajnában,
Kijevben
forgatta. Kiment a
természetbe,
az életbe - nemcsak a kamerával, hanem a hangfelvevővel
is. Akkoriban még minden nagyon primitív volt. Nehezek és
nehézkesek
voltak a felszereIéseink, a hangfelvevők primitívek, rendes hangos vágóasztal
pedig egyáltalán
nem volt. É's
mégis sikerült elkészítenünk ezt
a filmet.
-

VertovahangfelvéteL

káját

is az életközeli,

figyelés
te -

elvei

a kamera

szerint

mun-

legyenek hangban, mint képben,
vagyis abszolút élethúek. Eleinte még nem tudtunk bánni a
hanggal, még sok rossz beállítás
volt. Ezt is meg kellett tanulni.
-

Ekkor

már

-

Azt

mondják,

ellenezte

Igaz

- Egyáltalán nem. Mindig amellett volt, hogy írjanak forgatókönyvet, de csak jó és valóban
tartalmas forgatókönyvet. A Donyec medence

a

szimfóniájá-nál

forgatás előtt elment a műhelyekbe, elvegyült
az emberek
közé, és figyelte, hogyan
beszélnek. Történelmi-tudományos
álláspontról
végezte munkáját.
Maga is írt forgatókönyveket.
-

On

szerint

natkozásban

ki

ebben
állt

a

a

vo-

legköze-

lebb hozzá?

- Talán Roscsenko, akivel sokat dolgozott együtt, éspedig a
híradók összeállításánál
az első,
legnehezebb időkben. Legjobban
azonban Majakovszkijt
szerette. Ha rossz kedve volt, míndig elővett egy
Majakovszkijkönyvet. Filmet is forgatott róla. A forradalom költőjének nevezte. Szerette még Hlebnyikovo t, Wellst' és Whitmant is.
-

is, ami

Vertov

sok

sonlóan?

Vertov

ez?

anyag

- "Rádiószemnek"
nevezte
a
hangfelvételt.
O volt az első,
aki kiment a hangfelvevővel az
életbe elment az üzemekbe
és az építkezésekre, ahol gyakran akkora
lárma
volt, hogy
semmit sem lehetett érteni, de
azt akarta, hogy a dokumentumfelvételek
teljesen olyanok

hogy

a forgatókönyvet.

értelmezha-

Vertov

- Nem. Vertov 1929-ben utazott
először
külföldre,
Berlinbe.
1930-ban Berlinben és Londonban is bemutatták A Donyecmedence szimfóniájá-t.
Chaplin
lelkesedett érte, és azt mondta,
hogy még soha nem
hallott
ilyen hangfelvételt.

igaz meg-

munkájához

ismerte

Chaplint?

Pl.

Ezen a kiállításon

kísérleti

központokat

van olyan

azt mutatja,
kísérletet

hogy

tervezett.

dokumentumfilmakart

létesíteni.

- Vertov mindig egy dokumentumfilmes alkotó laboratóriumról álmodott. Egyetlen dokumentumfelvételnek
sem szabad kárba vésznie, a történelem minden
szakaszát krónikában
kell megőrizni. Nemcsak bizonyos eseményeket
vett
filmre, hanem
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egyszerűen mindent, amit látott,
hiszen az élet sokfélesége végtelen. Arra törekedett, hogy a
lehető legtöbbet őrizze meg az
utókor számára
ebből. Míndig

azt
remélte, hogy
alapítanak
egy olyan dokumentumfilm-labort, ahol archívumba teszik, és
később felhasználják
az összes
leforgatott anyagót. Még arról is

álmodott, hogy sok fiatal megtanul majd filmezni, és egyre
több amatőrfilmes lesz az ifjúság körében.
(Film und Fernsehen, 1974. 2.)

Jelentés a japán film válságáról
A cikk szerzője Tokióba utazott,
hogy közvetlen közelből
vízsgálhassa meg a japán filmgyártás immár tíz éve elhúzódó válságát, amely úgy látszik, most
még jobban elmélyült, és a legrosszabbal fenyeget. Ez a művészi és gazdasági krízis hasonlít
ahhoz, ami néhány évvel ezelőtt
Hollywoodot
sújtotta, mégsem
lehet ennek alapján jóslatokba
bocsátkozni a megoldást
illetően, hiszen Japánban egész más
feltételek között alakult ki a
válsághelyzet.
Minden jel arra mutatott Európából szemlélve az eseményeket -,
hogy a nagy filmtársaságok veszteségei nem érintették a "független" filmeseket,
sőt hozzájárultak
sikereikhez.
Ezt a derűlátó hiedelmet azonban maguk a rendezők cáfolták meg. Például Yesisige Yesida elmondotta, hogy legutóbbi
filmjeinek bukása óta kényelen
"népszerű" filmeket
készíteni,
sőt, életében először a televíziónak is dolgozni. Néhányan abbahagyták a forgatást, és nagyon
jellemző, hogy Tesigahara
is,
miután legutóbbi filmje Japánban megbukott, és meg szakadt
együttműködése
Abe Kobo-val,
teljesen visszavonult, nem csinál
filmet. Sokan mások egyre közelebb kerülnek
a kommersz
Iilmgyártáshoz,
a
televíziónak
dolgoznak.
Talán legkevésbé az ún. "esztéta" filmrendezőket
sújtják a
válság következményei. Sajnos
azonban ők is közelednek
a
népszerű filmekhez, vagy pedig
nem tudják megújítani stílusukat, modoros műveket alkotnak,
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A politikai filmrendezők
körében is bizonytalanság,
talajvesztés látszik: nehezen találnak olyan témákat, melyekkel
társadalmi harcukat kifejezhetnék.
A
"veteránok"
igyekeznek
független né válni, elszakadni a
nagy
filmtársaságoktól,
vagy
megőrizni önállóságukat.
Akira
Kurosawa például, egy sikertelen öngyilkossági kísérlet
után
tiszteletre méltó erőfeszítéseket
tesz pénzügyi nehézségeinek leküzdésére, és egy félig-meddig
dokumentumfilmet
forgat
a
Szovjetunióban, mely Vlagyimir
Arszenyev két művére támaszkodik.
A
negyvenes-ötvenes
évek
nagy sztárjai több-kevesebb sikerrel folytatják munkájukat, de
az új generáció már öregnek tekinti őket, holott Nyugaton még
van némi sikerük.
A cikk íróját a filmrendezőkkel folytatott beszélgetések és a
japán filmgyártás
helyzetének
behatóbb megismerése
arra
a
következtetésre indította, hogya
gazdasági, pénzügyi kérdések és
a művészi kérdések még a "függetlenek" esetében sem válhatnak el egymástól: .,;Elbben az országban, melyben a társadalom
szerkezetének átalakulása
félelmetes gyorsasággal megy végbe,
a legkülönbözőbb művészeket is
sorsszerűen érintik a 'változások,
melyeket nem tudnak befolyásolni".
Egyedül
a
politikus
filmrendezők tudnak a maguk
módján - szembeszállni a társadalom
átalakulásával,
hiszen

az egész társadalom
elvetik.

szerkezetét

A négy megmaradt filmtársaság (Nikkatsu, Socsiku, Toeij Toho) voltaképpen kizárólag kommerszfilmeket készít, de még így
is, az évenként kibocsátott filmek vonatkozásában,
igen nagy
a visszaesés. Néhány kivételtől
eltekintve keveset törődnek
a
minőséggel, a forgatásra
csekély időt szánnak, és teljes rnértékben az erőszak és a szex jegyében készítik közönségsikert
hajhászó
kommersz
filmjeiket.
Az
erőszak
bemutatásában
nem ismernek mértéket; a szexjelenetekben
sokkal
tartózkodóbbak; a legkritikusabb testrészeket nem láttat ják. A rendezők és az operátőrök
versenyeznek abban, hogy a legmerészebb
jeleneteket
ezzel a korlátozással együtt sikerüljön tökéletesen
megeleveníteniök.
Az elmosódott képek, a sejtelmes rejtegetések még hatásosabbá
teszik
ezeket a pornográf filmeket
a
nagyközönség számára. Hogy a
filmeket minélolcsóbban
tudják előállítani, a forgatásta legfeljebb két hetet
szánnak, a
"sztárokat" a prostituáltak
és a
sztriptíztáncosnők
közül
válogatják ki. Ugyanakkor, hogy a
látszatot valamennyire megőrizzék, minden évben
készítenek
egy szuperprodukciót
a pornográf
filmeket
ellensúlyozandó.
Például a .Nikkatsu társaság éppen a kommunista Szatszuo Yamama tóval készítteti el Jumpei
Gomikawa
regényfolyamának
Iilmváltozatát.
(Az effajta szuperprodukciók általában teljesen

vagy legalábbis
kevésbé borúkonzervatív
formát
követnek,
látó
megállapításait
a jelenlegi
igen hosszúak.)
helyzetről.
Nagyon
jellemző,
A Socsiku és a Toei filmtárhogy elsőként a Daiei társaság
saság szorosan kapcsolódik a temeg,
amely
kizárólag
levízióhoz, így valamelyest meg- szűnt
foglalkozott, nem
őrizte a prosperitás látszatát, de filmgyártással
érdekeltségei,
- különösen
az első - már a voltak televíziós
vagy
színházi
kapcsolatai.
A
gyöngeség jeleit is mutatja. LegNikkatsu társaságot is az a venagyobb rendezői is középszerű
szély fenyegeti,
hogy be kell
filmeket készítenek. Igyekeznek
zárnia
kapuit,
ha
nem
"talál ki"
á végsőkig kihasználni a Tera.valamit,
amivel
helyettesítheti
san sorozat sikerét, mely egyéba pornófilmek
sémáit.
ként hosszú idő óta az egyetlen
A japán filmművészetnek
kétközönségsikert
aratott
produkmegvannak
a maga
ció, amely" nem az erőszak és a ségtelenül
kiemelkedő tehetségei, ugyanakszex pilléreire támaszkodik.
kor a közönség - elenyésző kiVégül a Toei-társaság,
mely
sebbségtől
eltekintve
nem
mindig elsősorban kereskedelmi
és nem művészi vállalkozás volt, tudja értékelni egy Osirna, egy
Yosida intellektuális
és formai
továbbra
is gengszterfilmeket
kísérleteit.
A "független"
filmgyárt.
Ha a statisztikai adatok alap- "rendezők nagy része, érdeklődését és ambícióit tekintve, köján áttekintjük
az évente kibozelebb áll az európai filmesekcsátott filmek és a mozilátogahez, azok pedig, akik Japánban
tók számát, valamint a bevétel
népszerűek
(pl. Koicsi
Szaite,
alakulását, nem oszthatjuk a jaaki
inkább
Lelouch-t,
mint
Gopán
filmrendezők
optimista,

dárd-t követi, s eredményei vitathatóak),
Európában
ismeretlenek,
vagy elfogadhatatlanok
maradnak.
A cikk szerzője
úgy látja,
hogya
japán filmművészet
és
filmgyártás totális válságát csak
valamilyen külső erő tudná feltartóztatni, talán éppen az energiaválság, mely máris
érezhetően lecsökkentette
a televízió
mindent elárasztó programjait, s
így esetleg ismét felébred a film
iránti érdeklődés. Kérdés azonban, hogy ez a gazdasági eredetű segítség érinti-e a filmek
minőségét, segíti-e a "függetleneket" is művészfilmjeik
megalkotásában.
Max Tessier úgy
véli, a film annyira
"halálán
van" Japánban, hogy már csak
egyetlen dologban lehet bízni:
hogy "az öngyilkosság ebben az
országban mindig az újjászületés sajátos formája volt".
(tcran,

1974. április)

Wajda-film - Reymont regényéböl
Ismét forgatás
közben kereste
fel Andrzej
Wajdát
a Kino
munkatársa;
a neves lengyel
rendező jelenleg Reymont "Az
ígéret földje" c. regényéből készít filmet.
Reymont
regénye,
mely a riporter
megjegyzése
szerint valószínűleg
hagyományos, s nem vizsgálódó, feltevéseket felállító filmet tesz lehetővé, magyar nyelven is megjelent 1932-ben.
Wajda
a beszélgetés
során
maga is megerősíti
ezt:
"a
leghagyományosabb
filmhez
tértem vissza",
"nem
akarom
magamat semmiféle előre elfogadott elgondolással
korlá tozni". Mint elmondotta, első filmjeinél nem sokat töprengett előre, "egyszerűen rendezni akart".
Később aztán hosszú éveken át
inkább az előzetes gondolkodás,
töprengés, habozás volt jellem-

ző a készülődésre. "Ma már megengedhetern
magamnak,
hogy
ha érdemesnek
tartok
valamit
a megvalósításra,
azt meg is
csináljam.
Mentegetőzés
nélkül." ,,Egyébként nem könnyű
dolog érdekes filmet
készíteni
"Az ígéret földjé"-ből,
olyat,
amilyet én is szívesen
megnéznék."
Egy közbevetett
kérdés kapcsán szóba jön, hogy Wajda az
egyik krakkói színházban megrendezte Wyspianski
Novembeti éj című drámáját, mégpedig
bizonyos zenei megoldások
alkalmazásával,
amelyek a drámát szinte zenés darabbá változtatták. Arra a kérdésre, hogy
lenne-e kedve filmmusicalt rendezni,
Wajda
azt válaszolta,
hogy őt nem nagyon érdekli az
olyan rendezési feladat, amelynél a film rendezőjének
mun-

kája erősen függ másoktól,
a
zeneszerzőtől,
koreográfustól
stb., viszont ha "mindent elölről kezdhet", tehát az előbbiek
közreműködésének
kereteit
ő
határozhat ja meg, zenés filmet
is szívesen csinálna.
"Az ígéret földje" ugyancsak
ígér bizonyos fajta újdonságot.
Míg Wajda történelmi
filmjeiben a lengyel sorsot vizsgálta a
történelem
folyamatában,
valamint
a
függetlenségi
harcok
hagyományait,
Reymont regénye a polgárságról,
a nagyipari
új burzsoázia létrejöttéről
szól.
Wajda ezt a megállapítást
úgy
módosítja, hogy "ez a könyv a
pénzcsinálás
mechanizmusáról
szól, ami az összes
amerikai
film témája, de a mi irodalmunkban
alig található
meg."
- Reymont - mondja Wajda olyan embereket
ábrá-
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zolt, akik történelmünk
máso-.
dik áramlatát
alkották. NélküIük, gyáraik nélkül, az ott szörnyű körülmények
közt dolgozó
munkások nélkül
nem létezne
az, ami ma van. Úgy gondoltam, hogy be kell mutatni
az
iparnak - de egyúttal az erőszaknak és a munkások harcának - ezeket a hagyományait.
Ezek közelebb állnak hozzánk,
mint a sienkiewicz-i hagyományok. Természetesen,
amikor az
ember filmet készít, nemcsak a
problémát kell látnia: az esernények,
figurák,
összeütközések
anyagával is rendelkeznie
kell.

Mégis azt hiszem, hogya
filmvásznon - és ebben
nagyon
számítok a színészekre - mindenekelőtt
nagyszerű,
gazdag
jellemek
fognak
kirajzolódni.
Azt szeretném, hogy a nézőket
jobban érdekeljék
a hősök tettei, mint a nemzetisége.
földje"
mel- "Az ígéret
lékszálai
és
mellékszereplői
biztosítják
alapjában
véve
a
film
létjogosultságát;
nekem
csupán válogatnom
kell
majd
ebben a gazdag anyagban.
A
három
főszereplő
számára
azonban további
motivációkat

kell találnom, és pszichológiai"Az ígéret
földje"
remekül
lag jobban ki kell dolgoznom
ábrázolja agyárosokat;
figuráőket.
juk színes és gazdag. Ezek ál- - Vannak azonban olyan figutalában az újgazdagok első ge- rák is ebben a regényben, ameneráciájából
származtak.
Mi- lyek nem nagyon illenek ebbe
e 1ott meggaz d ago d ta k vo l na é s a könyvbe - Borowiecki
apjábefolyásra tettek
volna
szert, ra és menyasszonyára
gondolok.
takácsok, mesteremberek,
kis- _ A film
közepéri
kiderül,
kereskedők
voltak.
Ha
ilyen hogy hősünk egy egészen más
messzire tudtak jutni,
kellett, világból származik.
Szükségem
hogy "valakik" legyenek,
erős, van ennek a világnak a képégazdag egyéniséggel kellett hogy re, ha
meg
akarom
értetni,
rendelkezzenek
ezért
érde- hogy miért tör olyan elszántan
mes róluk
mesélni.
Jellemük
a cél felé
Karol
Borowiecki,
erejével hozták létre
az ipart, miért tiltakozik
annyira
a taösszetartottak,
kímélet ldésben:
enek. lura való
visszatérés
ellen.
mohók voltak.
Ezért játssza ezt a szerepet DaEzek az emberek, akik bruniel Olbrychski.
Karol
tudja,
talitásukkal
és kapzsiságukkal
hogy már más idők járnak és
létrehozták
Lódz iparát,
három
a szabadság azé, akinek pénze
nemzetiséghez
tartoztak...
van. A pénz utáni
hajsza
vimeghatározott
szükség- A három
főhős
közül
az szont
szerűségeket
szül, megtöri
a
egyik lengyel, a másik német,
jellemet, és minden esetben bia harmadik zsidó. A származonyos erkölcsi alapelvek melzásbeli különbség nem választja el őket. Együtt alapít ják meg lőzéséhez vezet.
#

a gyárat, a közös érdek,
az
Tehát mindenképpen
kétugyanahhoz az osztályhoz való értelmű figuráról,
de egyúttal
tartozás
érzése fűzi őket egy- olyan valakiről van szó, aki elmáshoz. Másvalami választja el éri célját. Alapjában
véve nem
őket, s ez válik bukásuk oká- ítélem el. Ot is egyfajta hazavá. Véleményem szerint rendkífiasság
vezeti; valamit
tenni,
vül érdekes a korabeli Lódznak
alkotni akar. Nem tartja magát
ez
a
lengyel-német-zsidó
rosszabbnak a többieknél, akikkonglomerátuma,
meglepő
a nek szerencséjük
volt ebben
a
SOkszínűsége, a szokások válto- városban. Sőt, műveltebb,
érzatossága, a típusok és a maga- telmesebb, tehetségesebb
náluk,
tartásformák
külön bözősége. bár rosszabb helyzetből
indul,
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mert olyan
emberek
köréből
származik,
akik sohasem
dolgoztak, nem foglalkoztak
üzlettel; nem rendelkezik
tapasztalatokkal, gyakorlattal.
A film
végén _ mert véleményem szerint a filmnek epilógusra van
szüksége
_
olyan
emberként
akarom bemutatni,
aki
nagy
vagyonnal és tekintéllyel
rendelkezik. Az epilógus dolgában több
ötletem is van, de egyelőre még
nem döntöttem,
melyiket valósítsam meg. Lehet, hogy ebben
a néhány évvel később játszódó jelenetben Borowíeckí megértett valamit, amit eddig nem
értett? Még nincs kész az epilógus végleges változata,
mindenesetre szeretném
bemutatni,
hogy az utolsó szó azoké
az
embereké lesz, akikkel a gyárosok nem' számoltak.
-

Borowiecki

gyár
milyen
pán,

mértékben

és

dráma
viszi
tét?

-

és két

és a szerelmek
mélyen

mozgatója,
a

film

társa,

a

története
ürügy

csu-

mértékben
amely

hatalmas

a

előre

gépeze-

A válasz benne van a kérmind a kettő. Ezért a
filmváltozatban
ennek a szálnak
a gazdagabbá
tételére
van szükség. A filmrevitel rná.sik nehézsége
amellékszálak,
-szereplők és -esernények
gazdagságából,
vagyis abból ered,
ami
Reymont
regényében
a
leg!ontosabb. Megőrzöm
ezt a
gazdagságot;
ez lehetővé
teszi
számomra
a XIX. századbeli
Lódz, a gyárak, az utcák,
a
gyárak melletti lakótelepek,
a
gyárosok palotáinak
a bemutatását. Ez a színhely még létezik, és arra törekszem, hogy a
lehető legtöbb kerüljön be belőle a filmbe. Ez lehetővé teszi,
hogy
a gyárakban
akkoriban
uralkodó szörnyű
viszonyokról
beszéljek. Ma már csak közhelyeket ismerünk:
a gyermekek
dolgoztatásáról,
a hosszú rnunkanapról, de ki ismeri a konk-

rétumokat?
Például,
hogy
a -- Igyekszem
visszaadni
azt,
gyárosnak úgy kellett manőveamiről a regény
szól,
de a
reznie, hogy ne halmozódjanak
könyv intenzivitása
egy
más
fel készletek; amikor az áru el- korral
állt
kapcsolatban,
ma
kezdett felgyülemleni
a raktámár mindent másképp
fogunk
rakban, félbe szakították
a ter- fel.
melést, és az embereket
kitet- Ugyanazokat
a tartalmakat
ték az utcára. Vagy pl. itt van drasztikusabb
formában kell táa mester, a felügyelő helyzete:
lalni, ha azt akarjuk, hogy maösszehasonlíthatatlanul
többet
gukkal
ragadják
a nézőket.
keresett, mint a munkások; f~l- Szerintem
olyan
történet
ez,
ügyelt a gyártás
mennyiségére
amely felkeltheti a néző érdekés minőségére,
de hogy ezt mi- lődését, csak mai nyelven kell
lyen eszközökkel végezte -abba
megszólalnia.
senki sem szólt bele.
- Egy inszcenizációs megoldásA változtatások az eredetisal kapcsolatban azt a megjegyhez képest csupán az elkerülzést tette: így jobb lenne a hóshetetlen rövidítésekre és az epinő számára, de rosszabb lenne
lógus hozzáadására szorítkoza néző számáTa.
nak?
- Számomra
mindig ez a vi-

szonyításí
alap.
Elképzelem,
hogy olyan valaki vagyok,
aki
a filmvetítésen
ül, képzeletemben és szemem előtt
pereg
a
film, és én vagyok az első nézője. Ily módon ellenőrzöm magamat
a filmkészítés
minden
egyes szakaszában,
egészen
a
montázs fázisáig és a zene felvételéig.
Másképpen
nem
lenne
jogom filmet rendezni.
Allandóan figyelembe veszem azt is,
hogy én szinte mindent tudok
a készülő
filmmel
kapecolatban, a nézők
pedig
semmit,
vagy szinte semmit sem tudnak.
Meg kell tehát előznöm a néző
összes lehetséges kérdését.
(Kino, 1974. május)

Az angol film jövőjéről - tíz pontban
A brit filmiparban
már megint
válság van.' Dehát
mit jelent
ez? 1973 telén és 74 tavaszán a
válság szót az ipari helyzetre,
az energíaellátásra,
a kormány
és a szakszervezetek
viszonyára alkalmazták
- a film válsága észrevétlenül
merült el a
jelentősebb
válságok
áradatában. A színház, a zene, az opera komoly tényezők a kulturális életben, s ha ezek valamelyikének
működésében
zavar
áll be, arra mindenki odafigyel.
A film azonban nagyrészt
elvesztette közönségét és vonzerejét, s ritkán volt jelentős
tényező a társadalomban.
Azonkívül nem is nagyon publikálják a filmipar statisztikáit.
Az
1972-es adatok például 1974-ben
jelentek meg. A cikkíró is saját következtetéseire
van utalva; ezeket sorakoztat ja fel az
alábbi tíz pontban.
l. Nincs válság a brit

filmiparban a Cin erna
TV Today
adatai szerint 1973-ban 80 film
brit
anyagi
fedezetkészült
és senki
sem
állíttel
hogy ez kevés.
Meghatja,

haladja
a
korábbi
évek
filmjeinek számát; ezek szerint
tehát semmi ok az aggodalomra. A rossz hangulat egyik kiváltó oka az, hogy
62 millió
dollárt költöttek filmekre, s ez
csak
azért
elgondolkodtató,
mert mind e közben a stúdiók
gyakran
kihasználatlanul,
az
emberek egy része munka nélkül marad, márpedig
a nagy
stúdiók rendszeres
alkalmazottakkal dolgoznak akkor is, ha
nem mindig tudnak
számukra
munkát biztosítani.
A
gyártó
társaságok
arról panaszkodnak,
hogy költségvetésük
ebben
az
évben meghaladja
a nyolemillió fontot. Válság ez? Az Anglia számára oly fontos amerikai forgalmazók - a Columbia
kivételével
szerencsésen
kiheverték az 1969-71-es
válságat. Az ő esetleges zavaruk komolyan megrendíthetné
a brit
filmipart:
a filmgyártás
könynyen elakadhatna.
négy fő csatornán
keresztül folyík, A Rank 248 vetítővászon-

el és a Granada 33-al rendelkez ik, ehhez
jön még a WO
filmszínházas
Classic. Az 1972
végéig
nyilvántartott
mozik
teljes száma 1 519, ami első ízben mutat növekedést az 1940es statisztikához
képest.
Válságról tehát csak a stúdiók viszonylatában
beszélhetünk
valamelyes okkal.
2. Nem készül elég sok jó angol film - ami nagy kár,
de
aligha nevezhető válságnak.
A
britek között sok a jó rendező,
de kevés a jó producer, túl sok,
fantasztikusan
nagy
összeget
fordítanak
a filmkészítők
járulékos
luxus-kiadásaira.
Ha
mindezt a pénzt inkább jó forgatókönyvek
írására
vagy
jó
könyvek opcióinak megvásárlására fordítanák,
sokkal
több
rendező és producer
állna
a
felvevőgép mögött.
3. A filmipar
nincs kétségbeejtő anyagi helyzetben - noha
a pénzügyi nehézségekre
hivatkozva mentegetőznek
a legtöbben a sok alacsony színvoaalú

Ami a bemutatást
illeti: ez
nal, az EM! 275-el, a Star 155-

film miatt.
A számok

1

Ez jogos is, nem is.
zavarbaejtőek:
ma-
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gasak a nIm.készítési költségek,
de nem alacsonyak a profitráták sem. Anglia
kb. évi 20
millió fontot költ filmek előálIítására, s ehhez járul még 20
millió külföldről.
Az
1973-as
adatokat még nem hozták nyilvánosságra.
Lehet,
hogy az
amerikai tőke részvétele csökkenést mutatott,
mivel a dollár 1971-es leértékelése
után
ismét Amerika vált az olcsóbb
filmkészítési
lehetőségek
hazájává. Ha az infláció
a jelen
ütemben halad, évi kb. 10-20
millió font közötti amerikai tőkére számíthatnak.
A legjobb
követendő politika: jó könyvek
írása

3,1 milliót operára és balettra
Ha színházra, beleértve a kommersz
színházat,
a kormány
pénzt fordít, ugyanezt
kellene
tennie a filmmel is, beleértve
a kommersz filmet. Nem mintha ez alapvető javulást
idézhetne elő - de legalább nem
azok a szempontok érvényesülnének elsősorban egy film gyártásakor, amelyeket
a részvényeikért aggódó, Hollywood felé tekintgető producerek
igyekeznek megszabni.

tényező
jelentős,
hanem
e
pénzügyi forrás meglétének
a
tudata is: sok iilmkészítő
nem
is fogna munkához
az Eadytőke reménye n{>lkiil

megöli az aranytojást tojó tyúkot.
Amikor
a
BBC a TV-n a Nagy menekülés-t adta, 21 millió ember nézte otthon - az egy évre
eső
mozilátogatóknak
több
mint
egytizede.
A karácsonyi
időszakban, ami kéthetes pihenőt
jelent,
egyedül a BBC 46 filmet mutatott be két csatornán,
melyek közül 19 volt tíz évnél
kevésbé régi. A brit televízióállomások
évente
közel 1000
filmet játszanak.
Ahogya filmipart meg
kellett
védeni
az
amerikai rivális tól, úgy
most,
sokak szerint meg kellene vé-

5. A filmnek támogatásra volna szüksége. A "jó" és "rossz"
film megkülönböztetése
ma nehezebb, mint valaha Mr. Clore
például "brit filmet brit tehetségge!" akar készíteni;
a befektetés
egyetlen
feltétele
a
forgatókönyv
és
a produkció
megbízhatósága.
Csodálatraméltó elhatározottsággal
pártfogolja a jó
filmek
készítését;
csakhogy az ő számára az a jó,
ami nem kommersz. Ez a tétel
sosem volt igaz,
de ma talán
még kevésbé az, mint valaha.
Minél több helyről
kap
egy
film anyagi eszközöket, természetesen annál többen akarnak
beleszólni a filmbe, és így végül a film koncepciója néhány
pénz-ember
személyes vitakérdésévé válik.
A kormány
a
Művészeti
Tanácson
keresztül
évi 3 milliót költ színházra, és

den i a TV-től - de ez lehetetlen. Ha a TV teljesen beszüntetné a filmek bemutatását, akkor is elképzelhetetlen,
hogy az
emberek kígyalogoljanak
a legközelebbi moziba: azt néznék a
TV-n, ami éppen van. A TV olcsó n kapja meg a filmeket de hát a rnezí is olcsó. Igy legalább milliós közönség
elé kerülnek a filmek. Az egyik lehetséges
megoldás
az lenne,
hogy a TV sokkal többet
fizessen a filmekért,
és ez az
összeg a National Film Finance
Corporation-on
keresztül jusson
vissza a filmek készítőihöz ; ez
oda vezetne, hogy jobban
szelektálva, kevesebb filmet venne meg a TV, különösen
az
ITV; a másik
lehetőség
az,
hogy a TV jelentős befektetéssel járuljon hozzá a filmkészítéshez. így nagyobb beleszólá-

4. Az Eady-a!apitvány
kulcselem abban a pénzügyi és törvényhozási szerkezetben, amely
lehetövé teszi, hogy Angliában
filmek készüljenek
hiszen
innen
származik
a
tőkének
mintegy a fele. S nemcsak ez a
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6. A televízió

sa is lehet, és a filmipar
tős producerhez juthatna
"személyé"-ben.

tehea TV

7. A filmnek mozira van szüksége - márpedig egy merőben
technokrata
új szemlelet
kezd
rohamosan
teret
hódítani:
a
film
konzerváru - dobozban,
videokazettában
tárolható,
vetíthető TV -n, képmagnón.
moziban. A filmipar tehát
meghalhat, a lényeg
az, hogy a
szórakoztató
anyagót
tartalmazó konzervdoboz ok
meglegyenek. Ez a szemlélet figyelmen
kívül hagyja azt, hogy
akis
vászon egészen
más minőség,
mint a nagy, s hogy a filmeket
egészen másképpen
készítenék,
ha nem nagy vásznon kellene
majd
vetítésre
kerülniük.
A
filmszínházakkal
való spekulálásoknak veszélyes kimenetelük
lehet, ha a forgalmazáshoz
hiányzó milliókat nem ennek
a
ténynek
a tudatában
használják fel.
8. Nincsenek könnyű megoldások; egyesek a filmipar - államosítását
javasolják,
mások
egy negyedik TV-csatorna
létrehozását. Az államosítás
nem
oldaná meg sem a financiális,
sem a színvonalbeli
problémákat, ugyanígy egy negyedik TVlánc
is csak tüneti
kezelést
.nyújthatna.
A Brit Film Intézetnek eddig
43 nem kereskedelmi céllal rnűköd ő filmszínháza van - talán ezt a hálózatot lehetne kiterjeszteni?
9. Gyenge
az
irányítás
ügyetlen "szakemberek",
fantáziátlan forgalrnazók,
mohó prodúcerek és túl óvatos bankárok
kezében van az angol filmipar.
A különböző
szektorokban
dolgozók többé-kevésbé
okkal vádolják egymást: a rossz szervezés miatt inkább
nehezítik,
mint segítik
az
összehangolt
munkát.
10. Szerény reményekkel a jövő felé. - Az itt elmondottakból világos, hogy az alkotómű-

helyeket nem tekintve
a brit
filmiparban nincsen válság, és
pénz is van a filmek készítéséhez. Mindemellett
csökkenteni
kell a filmkészítők,
producerek
luxusköltségeit,
olcsóbbá
kell
tenni az angol filmek előállítá-

si költségeit. NJ. igazán költséges filmeket amerikai
tökéből
kellene előállítani, hiszen Amerika rendelkezik
a legnagyobb
belső piaccal,
így a költségek
hamar, még az exportálás előtt
megtérülhetnek.
Amerika a brit

filmipar partnere marad, az elszakadási
törekvések
ellenére
is, és ebben a közös nyelvnek
is nagy szerepe van. Fel kell
ismerni az adott lehetőségeket,
és élni kell velük.
(Sight and SouniJ, 1974. Spring)

Underground filmek szernléje
A Független

Avantgarde Filmek
1973-ban tartott
fesztiváljának
anyaga nagyon különbözött
az
1970-es, akkor még Underground
Fesztiválnak nevezett filmszemle alkotásaitól : azokat az 1920-as
évek szürrealista filmjeinek botránylégköre
övezte, összképüle
kaotikus
volt, ellentmondásos,
míg ezt a fesztivált általában a
kirívó példák hiánya jellemezte;
az érdeklődés is megnőtt iránta,
~ mintha
valami kimondatlan
egyetértés jött volna létre a filmesek között arra vonatkozólag,
hogy a múfajnak mely vonásait
érdemes kiaknázni és továbbfejleszteni.
A légkör változását három je~
lenség is jelzi:
a kommerszfilm kommunikatív
hatásának
szakadatlan csökkenése, a filmesszék számának kitartó
növekedése, s az egyre erősebb politikai érdeklődés
a filmmúfaj
kommunikáci6s
lehetőségeí
és
funkciója iránt. E három jelenség hatása
nemcsak
a kommerszfilmek gyártása terén, hanem az avaritgarde
filmművészeten is megérződík, ha másban nem, hát az élenjáró művészek személycseréjében.
Bár a
fesztivál retrospektív anyagót is
nyújtott, többségében mégis fiatal alkotók műveit mutatta be.
A filmek zöme formai kérdp.sekre helyezte a hangsúlyt; sok
a tartalmat,
vagy ha kiküszőteljesen igyekezett kiküszöbölni
bölni nem is tudta, olyan szűk
határok
közé proóbálta
szorítani, hogy minden
kétértélműsége megszúnjék.
A hagyo-

mányokhoz jobban
ragaszkodó
alkotók a kép és kép, illetve
képsor és képsor közöttí viszonyt
tették próbára, aradikálisabbak
- például MalcoWt Le GriCe a karcolásb6l, pontosabban
a
celluloid, a vetítőgép, a megvilágítás,
a vászon, a képidő. az
árnyék, az emulzió és a karcolás kapcsolatából kivánták újraalkotni a filmműfajt, s különös
hangsúlyt helyeztek az előadás
"körülményeire"
mint a nézők
élményének alapjára. A hídégetők és a filmszíntaktikusok
között helyezkednek
el a "strukturális" filmesek; akik elfogadják ugyan a film szemlélésének
hagyományos
körülményeit
(a
vetítővászon-néző
viszonyt), de
a látványt
a
legkülönbözőbb
eszközökkel kívánják felújítani.
Az nyilvánvaló, hogy az "underground" film
hagyományos
témáit (szexuális felszabadulás,
politikai
különvélemény,
kiegyensúlyozatlan
lelki élet, az
életstílus változása) megörökölte
a kommerszfilm ; s ez érdekes
módon hol a téma sekélyességét, hol a kommerszfilm lehetőségeinek határát igazolja. Egyikmásik alkotó - például az angol Jef! Keen, az amerikai Stan
Brakhage és Robert Breer óhatatlanul kívülreked az avantgarde film fejlőilésének fővonalán,
mert a rá jellemző régi utat
járja; Keen továbbra is multídimenzionális
szürrealísta kollázsokat készít; Brakhage, bár
váratlanul
dokumentáris
témájú trilógiával jelentkezett,
erre
régi plasztikai elképzeléseit húz-

ta rá, Breer két új animációs
filmje, az absztrakt 70 és a képi
Gulls and Buoys (Sirályok é~
bóják) pedig megint megerősítik, hogy Ruttmann, Eggeling és
Fisher úttörő műve után ő az
egyetlen, aki e téren igazán újat
hozott. Zwartje, a 70-es fesztivál nagy "felfedezettje" egy aprólékos részletességgel
kidolgozott játékfilmet
mutatott
be,
amely visszatérést
jelent korai
stílusához;
groteszk,
szenvedélyesen energikus alkotás.
A fesztiválnak
két f6rum<:
volt: egy művészi, s egy, amelyik a filmterjesztés
gyakorlati
kérdéseivel foglalkozott. Az első,
a művészi
fórum, hamarosan
belebonyolódott
az avantgarde
film politikai
elkötelezettségének témakörébe.
A "formális"
művek alkotóinak esztéticizmusa és politikai szenvedélye közt
mutatkozó
ellentmondást
Peter
Kubelka
oldotta
fel azzal a
megállapítással,
hogy a művész
olyan politikus, aki évszázadokkal előre gondolkodik.
A fesztivál tizenhárom
napján több mint száz filmes mutatta be alkotásait.
Lehetetlen
minddel külön-külön
foglalkozni: érdemesebb azokat. az alkotókat,
csoportokat
bemutatni,
akik, vagy amelyek egy-egy jelentős irányzatot fémjeleznek.

KLAUS WYBORNY
A német rnűvész két filmet
mutatott be: mindkettő a filmnyelv
szilárd
megalapozására
törekszik, az első az
1971-ben
készített Dall.as Texas - After
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the Goldrush
(~ texasi Dallas
- az aranyláz után) két nagyon
hasonló rövidfilmből áll, amely
A, B, Al, B, A sorrendben követi
egymást. Az Ai képileg
azonos A-val, csak a hang más,
és a film fekete-fehér.
A és B
sokhelyt azonos, helyenként csekély eltérést mutat, helyenként
pedig
egészen más. Mindkettő
egy rozzant gerendaházban
készült, mindkettő meséje homályos és melodramatikus,
míndkettő javarészt
statikus felvételekre épül.
A második bemutatott film, a
Birth
of a Nation
(Egy nemzet
születése) nemcsak címében, hanem eszközeiben, témájában
is
Griffith-re
utal.
A KITERJESZTETTFILM

pontra tükrözzék,
ahol a kép
kialszik, s a látvány puszta fehér fénnyé lesz. A vetítéssel manipuláló
filmek közül a legszellemesebb
az angol
Chris
Welsby
filmje,
a Két
perc
negyvenöt
másodperc
volt;
a
kép újra meg újra filmezésével
új meg új képperspektíva-generációkat
kap. A film alkotója a
vászon előtt állva ismerteti
a
filmkészítés folyamatát.

KEN JACOBS
A néző térélményének
elmélyítését szolgálja Ken Jacobs Appa.rition

Theatre

of

New

York

(New York-i Arnyjáték-színház)
círnű filmje, amely polarisid lencséken át szemlélt háromdimenziós árny játék, a nézőtér különféle pont jain ragyogó jelek ,,stereo" hatásának
kihasználása,
kétdimenziós- képek szakadatlan
oldalirányú mozgatásával
elért
vizuális játék. Jacobs ezenkívül
két másik filmet is bemutatott:
az egyik, a Blonde Cobra (Saőke
kobra),
az
underground
klasszikusa, igazi anarchikus remekmű, a másik a Sky Socialist
formailag rendkívül szoros, tartalmilag
többrétű,
politikai
mondanivalót
hordozó
film,
mely Brooklyn életéből meríti
témáját.

Ez az irányzat
az avantgarde
film legjelentősebb
teoretikusa,
Malcolm Le Grice körül csoportosul; Le Grice teljes egészében
elveti a hagyományos filmet, beleértve a hagyományos
nézővászon viszonyt is. Filmjeinek
egyetlen
tartalma
az alapkép,
vagy fogalom egyszerű modulációja, s ezt olyan egyszerű eszközökkel valósítja meg, mint a
pozitiv és negatív
váltogatása.
optikai csalódások alkalmazása,
kivetített kép fényképezése stb.
Művei formailag széthullók, s a
vetítés körülményeitől függenek:
A STRUKTURAlISTÁK
ezzel Le Grice elejét veszi az
Sharits
S:Tream:S:S:Ecélményt szerinte teljesen meg- Paul
tion:S
:Ection:S
:SEctioned
címú
semmisítő analízisnek.
filmje
két
kép-hang
ikerrétegből
Az angol
David
Dye
úgy
áll; egy "ábrázoló"
meg egy
igyekszik megvalósítani Le Gri.,konkrét" réteg ből. Pl.: kavargó
ce "gyakorlati elméletét", hogya
vetítés körülményeit változó té- víz képe, amire a celluloidfelütetbe karcolt durva
függőleges
nyezőnek tekintve
dramatizálni
próbálja magának a film nézé- vonalak képe vetül. Sharits szánsének élményét is; J ohn Ford déka a filmmel kizárólag formális; ft nézőtől a formajáték töregyik westernjének egyik képsorát darabokra tört tükörre ve- vényeinek megértését kívánja.
A kanadai Mike Snow háromtíti, mely a kép töredékeket vá(A
szonra tükrözi
vissza, s Dye órás, La Région Centrale
Középhegység)
círnű filmje egy
közben úgy állítja a tükördaraészak-amerikai
bokat, hogy a képet egyetlen istenhátarnögötti
A recenziók
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készítői:

Forgács

É.va, Berkes

Ildikó,

Zsámboki

táj teljesen formális struktúrájú
bemutatását
célozza. Snow különleges készüléket szerkesztett
a kamera manipulálására,
mely
lehetövé
tette a lencse tetszés
szerinti
irányváltoztatását,
s
távirányítása
zenehangra
történt. A táj eget-földet magába
ölelő
megörökítése
rendkívül
hatásos.
Az angol Peter Gidal Room
Film-je (Szobafilm) rosszul világított szobában készített felvételsorozat, mely az eredeti "kép"
módosítását
szolgáló
vágásokra
épít.

Mária,

A NAPLÓ-FILM
Minthogy az avantgarde
film
célja a közvetlen kép-megörökítés, az avantgarde napló-filmek
ritkák; s ha ilyen avaritgarde
film
készül, az is elsősorban
formális szerkezetű. Az amerikai Bob Huot Rolls (Tekercsek)
című filmje a családja életéről
készített azonos hosszúságú, de
találomra,
részletekben
vagy
egészben vetített
filmtekercsek
egymásutánjára
épül. Témája:
koitusz, beretválkozás,
maszturbáció, gépkocsi vezetés stb.
Jonas

Mekas

Reminiscences

to Lithuania
(Egy
litvániai
utazás emlékei) círnű
filmjében úgy szerkeszti össze a
litván
menekültek
Amerikába
érkezéséről készített régi felvételeit, nemrégiben
Litvániában
tett utazásának
képeit, s Peter
Kubelka
meg Ken Jacobs társaságában Bécsben töltött idejének képi emlékeit, hogy feltárja litván nemzetiségének, amerikai
állampolgárságának,
s az
amerikai avantgarde film védőszent-szerepének
belső összefüggéseit. De nem annyira a film
struktúrája,
mint Mekas szomorkás kísérőszövege
az, ami
e kapcsolatokat
felszínre hozza
of a Journey

(Sight
Morvay

and

Sound

Károly,

1973-74, tél)
Göncz Arpád
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Catsplall: the challenge of the drama and the grotesque
István Zsugán talks to Károly Makk
M~
is the rnan wlho made Love wdth outstanding suecess at home and abroad,
wínrríng a prize at Oannes ru; well, In his latest film an unbelíevably rich series
of taJkes, compiled with real panache, presents the horror produced by the realizatíon that alll. flesh must pass as it grows out the whiJrl of memori es.

Balance
11

Zoltán Hegedűs: Symbols and historicity
Ferenc Kósa: S,now-faZZ
Ten thousamd suns and many another well-iknown fdlm were made by Kósa. Once
agaín he taJkes a unique eoncrete event and Iends it the force of a syrnbol. This
is the origin of both what maJkes hiis film memorable, and of the faults as well.
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Anna Földes: Poetic memories
Imre Gyöngyössy: Sons of fire
Gyöngyössy not only dírects falms, he writes prose and plays as webl, 3II1d hís
films, suoh as Palm Sunday, have a strongly Iíterary character. A real and tragtc
event ts at the baok of his latest film, which is a memorial in "images, music
and verse" to a daning escape and sad end of a band of politacal prisoners.
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Sándor Fekete: "FlowLng blood and secrets, that's what i,t is"
Wajda: Wesele
Fekete's point is that Wyspianski's drama, ffilmed by Wajda,
East Central European problems.

PoszJ.er: "The fUm as essay'' or an adventure story?
Révész: Pendragon 'legend
agaín Révész adapted a recognised Hunganian literary
work, this time
Szerb's novel of the same name, for the screen. Poszler argues that he has
sínee the film, ínstoad of the "d'isloyal loyalrty" whách is obldgatory in such
only dísplays the semíotíc layers of the story in a superfícial way.

presents

typioally

37

'I'arnás Kolbaí : The contdnuatíon of the document
Kazan: The visitors
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Mihály Szegedy-MaszáJk: Garden party protocol
Goretta: L' invitation
Goretta's film - the style is pretty documentary - shows the ímpotence of the
social class depicted when it comes to oehavíng in a liberated way. That at least
is the argument of this article.
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50

Lajos Németh: From a guided tour of an exhíbitíon to chewing over experience
Varieties of short films an art
Németh, an art-critic well-known in Hungary, outlines four basic genres for
fiJJmSon art, and telis a eautionary tale, warníng those who make them against
the confusion created when they do not stíck to one the other.

56

Ferenc Mérei: AIn eduoational parádigm
Rezső Szörény: Strange Faces
'l1he film Strange Faces told the story of a psycholegical and educational experiment. Mérei, a psychologist, argues from a professional point of wiew that
such experíments are necessary but that the necessary preconditions were missíng
in this case.

117

Horizons
65

Karlovy Vary -

Carlsbad (lMarianne Ember)
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Cracow (Mária Kovács)
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Tashkent (lErillm Szántó)
Memorable film from three festivals
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Oproíu :Penelope and the others

The ladies in fun-mms

1100 is a wiJtty piece indeed showing how all sor ts of films designed to entertain
agree in "dísplayíng the female sex in a positdon of subjectdon.
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Exacting film-stars
talks to Tamás Mészáros
Ferenc Kállai has starred in numerous Hungariari films. In his view actors
oU[iJhtto be chosy when offered scripts, since it help s noone if they drop their
standards.

Ferenc Káll.ai
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of

acting

art

in films

This is a comparíson between actíng on stage and acting on films, bringing
what is specifac to films on a highly theoretíoal level.
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y oung skiHed workers talk to György Berkovits
T'hree young skilled workers, whose educartional historles largely differ, tell of
their einema-going habits, the way they chose the films they see, what they expect, and what they get.
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The present and future of Budapest cínemas
László Bernáth talks to the manager of the FOMO enterpríse
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eonstructíon, building and abandonment of einemás are dísoussed,
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