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MUHELY

A híradó: képes politikai magazin
Beszélgetés
-

Az e~múlt

kitűnő
gyan

új

hónapokat

híradót

magyarázza

a Híradótője?

Bokor Lászlóval
figyelve

láthattunk

ezt a jelenséget

és Dokumentumfilm

meglepően

a mozikban.
Bokor
Stúdió

sok
Ho-

László,
új

veze-

_. Merem remélni, hogy értékelését nem
holmi beszélgetésindító
kedvcsinálásnak
szánta, a kritika ugyanis, enyhén szólva,
nem dédelget mirrket, Pedig csakugyan
van egy új folyamat, amely egyre több sikeres híradót eredményez. Az előtörténet
vagy másfél évtizedre nyúlik vissza. Ekkor kezdtük a tv nyomasztó információdömpingjét érzékelni. Ez jórészt egyidőLen zajlott le világszerte, csak épp más
.,nagyságrend ben". A Ohase- Manna ttan
Bank igazgatótanácsa, arnikor a nézők érdektelenségéről az első jelzéseket kapta,
befagyasztotta a Telenews mozihíradó támogatását; Angliában és Franciaországban
mindez valamivel később és árnyaltabban következett be, de a hatvanas évek
elején az INA-n (International Newsreel
Association) belül egyre több tőkésország
fordult a szocialista partnerekhez a megoldás alternatívái után érdeklődve.
- Nem könnyen értették meg, hogy
azokban a társadalmi rendszerekben, ahol
fontos állami feladat a lakosság állandó
informálása és tudatforrnálása, ahol nem

koncessziók és részvényárfolyamok ingadozása motiválja a hírközlés működését,
ott a jövőben is változatlanul szükség lesz
a hiradóra. Egy azonban biztos: új utakat
kell keresni.
-

Milyen

stílusirányzatok

kerültek

elő ebben

az

útkeresésben?

- Abban meg lehetett egyezni, hogy a
híradó: "képes politikai magazin", amely a
legkülőnfélébb
tudósításokat tárja a néző
elé. S a heti jelleg azt is meghatározza,
hogy az aktualitásokat "tartósítani" kell,
pontosabban : kiválasztani azokat, amelyek
egy hét múlva is az újszerűség varázsát
hordozzák, tördéléssel kell színezni az
összhatást, a tájékoztatás és szórakoztatás
olyan határepizódjait kell beépíteni a híradóba, amelyeknek információs értékükön
túl vagy épp ahelyett - egyfajta hangulati stimuláló hatásuk van, de nincsenek távol a maiság, közéletiség gondolatkörétől . .. A sokszínűségre való törekvés,
a kaleidoszkóp-szerkezetü híradó aztán átcsapott ellentétébe is, az egytémájú őszeállítások szériáit indítva útjára. Én nem
vagyok .híve ennek. Pontosabban: nem ez
a megoldás. Ritka, különlegesen fontos
eseményeknél ám legyen tízperces, egytémás összeállítás (A HÉT-nél is bevált),
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de általában ez a stílus minden, de nem
híradó, inkább riport- vagy dokumentumfilm, hiába kezdődik híradófőcímmel. Szerintem így van ez annak ellenére is, hogy
Miskolcon ilyen híradót nyilvánított egyedül üdvözítőnek a kritika és a zsüri.
-

Ez

a

megújulás

filmszalcmán

belüli

mennyiben

függ

helyzetétől,

a

s,túdió

gazdasági

lehe-

tőségeitől?

- Ebben a szakmában a legkisebb forrnai
kísérletezésnek,
skiccnek.
mintázásnak
négy számjegyű anyagi konzekvenciái
vannak. Itt nem létezik átfesthető vászon,
maradék festék vagy talált gránitdarab.
Itta
raktárból kikölcsönzött szerszámot
már a produkcióra terhelik ; a lehetőségeket csorbította az a rendelkezés is, mely a
különféle (Világ-, Sport-, Iiljúsági) híradókat egyszerűen megszüntette, beleépíteni
akarván az évi 52 híradóba.
-

Hogyan

minőségi

lehet
szintet

jelen

pillanatban

megtartani,

Hletve

a felállított
fokozni?

- Sajnos, ez is visszautal az anyagi-technikai ellátottság helyzetére. Külföldön járva tapasztalni, hogy olyan országok, mint
Kuba, Bulgária, Lengyelország hogy
csak néhány kerüljön említésre a nálunk
szerényebben élők közül lényegesen
többet költenek a filmszakma fejlesztésére. Sajnos mindmáig csak évi egy híradóra telik a színes kapacitásból. gépparkunk
java része már szolgált a második világháborúban, rozzant kocsiállományunk a taxitól kölcsönzött, és a hangos-kézigép
(amelyből mindössze egyetlenegy van a
MAFILM birtokában) csak a vágyálmok
közé tartozik. Tehát: a mínöség emelése a
gyártási, financiális kérdések megoldásanak is függvénye.
-

A fejlett

filmiparral

rendelkező

a Iti-os

és 8 mm-es

fi.lmjeiket

nagyít ják

ál.l nálunk

ennek a praktikus

gépekkel,
fel

országok

olcsón

már

készitett

fOTfJalm.azásra. Hogyan
lehetőségnek

a ki-

aknázása?

A 16-os technikát gyakran használjuk.
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A kisméretű gép valóban rugalmasabb és
alkalmazkodóbb
minden
esetben, bár
nyersanyaga nem lényegesen olcsóbb, ha
azt is hozzászámítjuk, hogy egyetlen méter felnagyítás a 24 forintba kerül.
- A jövő útja, hogy berendezkedjünk
erre a teohnikára. Hogy legyen vetítési,
vágási, hangosítasi berendezés, s hogy a
felnagyítás se jelentsen külső bérrnunkát.
Egyébként meglepőerr sikeres kísérleteink
vannak a SUiper 8 színes nagyítására, s az
eddigi eredmények már feljogosítanak egy
produkció indítására, mégpedig a "túlsó
féltekén".
--

Visszatérve

hoz,

mivel

ezek a híradók
ményekbőL
számolók

a mozikban

magyarázza
szinte

születtek,

látott
azt

kitűnő

híradók-

a jelenséget,

kizáró~ag

a külföldi

ezzel szemben

a hazai

hogy
esebe-

színvonal ban ezek aLatt maradnak?

- Hogy még pontosabbak legyünk: a külföld eseményei közül is azokról van szó
elsősorban, amelyek valamiféle drámaiságat hordoznak képeik en : terrort, éhínséget, tragédiát, különféle katasztrófát. E
véresen valós események ugyanis rendezetlen valóságukban is olyan képsorokat
produkálnak, amelyek - szörnyű kirnondani - eszményi alapanyagót szelgáltatnak vágóasztalon való .újrarendezésre.
Ilyenkor nem baj, haa kép életlen, alexponált, ha látni, érezni, hogy az operatőrt
odébb lökték: ez mind a hitelességet növeli. Ez a nézőt az eseménybe beavató attitüd (amelynek hangvilága a helyi atmoszférarajzokkal később művi úton is rekonstruálható)
sokkol, riaszt, elrettent,
szívet szorongat, anyaget szelgáltat a feledés ellen.
- Mindezekkel szemben - szerencsére - hazai világunk ma mentes az efféle
sokkoló drámaiság tól. Voltak idők, '45, '57,
amíkor vaz ország lázas nekirugaszkodása
hétről hétre százával szolgáltatott iskolapéldákat a kamerának hősies áldozatvallalásból. Arnikor újratalálkozó
és szétszakadó családok, tető nélküli műhelyek és
lakások, éhínség és bizakodás hevítette át
különféle
tettenért indulataival a szürke
képkockákat. A konszolidált világban nehezebb - kiváltképp kamerával - meg-

lelni a forradalmiságot, hisz a mai tettek
köznapi, sztereobíp viszonyok közt érlelődnek és mennek végbe.
- A "csakazértis" , hogy a sokkolas
kedvéért keressük meg mai életünk sokszínű palettájárój .a kétségkívül meglevő
sötét pontokat, árnyékfoltokat, hogy azokat a "bátor bíráló" nézőpontjával derítsük fel - ezt épp úgy el- és megvetendőnek tartom mint az ötvenes évek lakkozó
á brázolásmódj ának, hurrá -optimizm usának
visszakérődzését.
-

Most

nem

a

sajnos·

is a Lakkozásra

még

ma

filmlvészítésre,
természetéből
kényszerít

belül

ki,

is kifejeznek

is jelentős
műfaji

tapasztalható
nem

a

különbség

híradók
eredetű

jelenség

didaktikusan
amit

már.

ugyanis,

hanem

illusztráló

vizsgált

hanem

a nézőre,

Úgy tűnik

a számozott
csupán

indul

valamit

magukban
ménye?

is

amely

gondoltam,

Mi erről
hogy

van

igényessége

rá-

a képek
itt,

a vélea stúdión

a kisfilmek
között.

a különbség,

ön-

vagy

és

ankétori mondta az előadó: "Alapfokon is
kell tanítani!" Costa-Gavtas szerint a szituációk
értelmezése néha egyetlen fényképifelvételen is sikerülhet. De a tömör
fogalmazású vizualitással együtt nő a félr eértés ek esélye is.
-

A

filmművészet

szatirikus

drámai

szemléletnek

Mi az oka annak,
móddal

lehetősegei

is komoly

hogy

között

szerepe

híradóink

a

lehet.

ezzel a látás-

igen takarékosak?

-- Voltak ilyen kezdeményezések, még sikerek is. Éveken át futott a Karnera Pisti,
a Külföldi szemmel című betétsorozat, voltak személyhez kötött szatirikus riportszériák. Voltak, de lassan elapadtak. Valószínű, hogya híradó létét is megkérdőjelező több éves viták sem sarkalltak humoros látásmódra.

Vajon
más

oka van?

-

Szeretném,

stúdió
változott

- A legfőbb ellenünk ható, meghatározó
körülmény a rövidség. Kőzhely, de igaz,
hogya. rövidfilmek 450 métere is kevés
olykor egy-egy kérdés kibontására, fő-.
ként, ha a film jelzésrendszeréhez illő
utalással is élni akar az alkotó, olyannal,
amely a diagnózis után a terápia felé mutat ... Állást kell foglalni, orientálni keIla
játékfilmekhez képest gyakran egytizednyi hosszúsági híradóriportokban is! Ez
sokszorosan nehezebb. Rövidebb az expozíció, kevesebb jut annak elmagyarázására, hogy az adott kor- vagy kórtünetet
miért ott és akkor vetjük fel. Bár a kép
és szöveg szinkron fut a híradófilmen, s
ez nem hosszabbítja a cselekményt, mégis
az a tapasztalat, hogy a jelenségeket magyarázni kell. Nem úgy persze, mint egykor a "leng a vörös zászló... a dolgozók
munkahelyeíkre sietnek stb." esetében.
Nincsen recept. Minden alkotó privilégiuma, hogy határt szabjon a magyarázó, "leíró" jelleg túladagolásának, s - ha van
ilyen - az átlagnéző szintjén közölje képi mondandóját. Ide kívánkozik egy miskolci tapasztala t:
- A dokumentumfilm helyzetéről szóló

tény

ha

jelenlegi
is,

tájékoztatná

munkamódszerről
hogya

munkatársak

az

alkotógárdájáról,
híradó

együttes

olvasókat
hiszen

tanúskodik
végére

a

megaz

illesztették

a
a

felsorolását?

- Van ennek pedagógiai oldala is. Az
ugyanis, hogy a stúdió minden tagja
minden riportot
magáénak tekintsen.
A riportokat tehát mcstanában ez
is stílus- és formaikeresés - nem választja el egymástól címfelirat: a politikai-társadalmi jellegű információk laza képi vagy
szóbeli kötéssel kapcsolódnak egymáshoz.
- A dokumentumfilmeket is jobbára a
stúdió munkatársai készítik, bár nyitott
nálunk a kapu minden tv- vagy játékfilmes rendező előtt is. Öröm volt ebbena
kategóriában Széchenyi Ferenc rnískolci
vagy Zsombolyai János krakkóí fesztiváldíját elkönyvelni.vés tulajdonképpen büszkén 'valljuk, hogy a szakma sok mestere
indult él valaha a mi stúdíónkból. Gondolhatok az első híradót készítő Illés Györgyre és Máriássy Félixre, Jancsóra, Révész
Györgyre, Szabo Istvánra, Mestyánra, Czabárkára és sok társukra.
-

Tehát

diót,

nevezhetjük

amely

[okozást

azonban

alapfokú
nem

a játékfilmmel

jelent

műhelynek

a stú-

ugyanakkor

szemben,

hiszen

levan-
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nak ennek a gárdának olyan kitűnő aWwtói, akik
életiikre szóló hivatásként váUzsztották az ittdolgozást. Mi'lyen ma ez a törzsgárda?

_. Lenin szerint va filmriporter "felvevőgéppel felszerelt bolsevik újságíró". Ez az
igénynorma ma változatlanul fennáll. Filmes látásmóddal bíró, elkötelezett újságÍrókat, de mondhatjuk úgy is: zsurnalisztikában jártas filmeseket szerétnénk a híradónál állandó munkatársként tudni.
- De vajon melyík újságíró nem kíván,
legalább egyszer az életben, novellás kötetet vagy regényt írni? Ebben a törzsgárdában és ebbena stúdióban meg lehet tanulni a szakmát. Gyorsabban, mint bárhol. És nem járt rosszul, aki egy életre
itt horgonyzott le. Egyik legkiválóbb operatőrünk, Fmilina József Lgy fogalmazott
néhány hónapja, mikor Érdemes művész
címmel tüntették ki: "Mi híradósok motoresónakokon, olykor apró lélekvesztökön
~~ezzük part menti őrjáratainkat. Bizony
JO lenne egyszer egy tengerjáróra is felszállni." .
-

Ön is így érzi?

- Ami a munkatársak vágyait illeti, feltétlenül. Meg kell kapnia mindenkinek a
~~g! ,~ehetősé~et. Szornorú, mikor egy
ujsagiro csak oregkorában írhat könyvet.
- Mint régi újságíró, filmrendező történész hogyan alakítja ki most stúdióvezet6i stílusát.' profilját?

A rendezésről csak rövid távon mondtam le. Egyébként is évi 52 híradóban és
20 dpkumentumfilmben vagyok érdekelt.
Nemcsak mint stúdióvezető, hanem talán
rendezői tanácsokkal is tudok olykor szolgálni. Menedzser típusú vezetőnek tekint~ magam, akinek legfőbb feladata, hogy
a ]0 rnunkához nélkülözhetetlen feltételek:t, s ezeken belül is a kontsruktív lég~ort .~egteremtse. Minden más ezután jön,
es könnyebben jön, ideértve az alkotáso~t is, amelyek a stúdió becsületét öregbithetik.
-.

- Alig pár éves a miskolci fesztivál intézménye, amely némiképp enyhítette a híradós szak-
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ma izoláltságát és belterjességét. Milyen
meg14tásGszerint a fesztivál idei mezőnye?

volt

- Mískolecal kapcsolatban legyen elég
rnost annyi, hogy volt már erősebb mezőny is. Bár említésre méltó, hagy a közönség és a zsüri által egyaránt tetszéssel
fogadott híradók azok a drámai regtsztraciók voltak, amelyekkel pl. Chile üzen-t, s
amelyek átszerkesztésük ellenére elemi hatásukat megsokszorozva keltek új életre a
mi híradónkban. A nagydíjas Végtelen
szürke csatatér - stúdiónk filmje - pedig azt bizonyította, hogy az agresszivítást s az ezt motiváló különféle magatartásformákat nemcsak távoli kontinenseken
lelhetjük meg, hanem köznapjainkon. saját házunk táján is. Sajnos, hiányzott
Miskolcról ez idén a tv. Pedig a filmversenynek nincs tisztább, egyértelműbb és
hatáselemzessel is kimutathatóbb formája, mint mikor tv-híradófilm mérkőzik a
filmihíradóval, a tv-dokumentumfilm
a
miénkkel.
- Ez a fesztivál csak egy csepp a mulandóság
ellen, s a filmek uayanúgy eltűnnek pár hét
múlva a raktárakban. Hogyan lehetne valami
otthont tal.álni ezeknek a filmeknek, megbecsülésiikre, megvitatá.su.kra?

- Mivel ez közös gondunk, sok stúdióvita
és közös fejtörés eddigi eredményét közölhetern. ElIképzeléseink közott szerepel : a
nem pillanatnyi időszerűségét hordozó
híradó. (Győzelem napja, Portugália 48 év
után, Űt kontinens ... ) önálló címmel való
ellátása, hogy lefutása után besorolható
lehessen a normál műsortervbe. De ezzel
még csak a rövidfilmek szériáját növeltük.
Ezenkívül egy mozit (talán a Híradót) rövidfilm reprízmozivá kellene nyilvánítani.
Megoldás lenne, ha a TV műsoridőt biztosítana aMAFI-LM rövidfilmjei részére, amely:k .rendszeres időben, önálló szignállal,
musorba szerkesztve kerülnének adásra.
A Híradó moziban különben biztosítani
tudnánk a heti' háromszori műsorcserét is.
Egyrészt a háziraktárakban méltatlanul elfekvő, időtálló rernekművekből, másrészt
a 40 országhól hetente özönlő híradó, és

riportfilmbázísból, amely az 52 hiradóban
maximált megjelenési szám miatt el sem
jut a közönséghez. Ha a Híradó mozi gépházát felszerelnék egy rnagnó lejátszófejjel, standard igénye nélkül lehetne filmeket bejátszani, színest, szélesvásznút. talán még 16-ost is, mindössze egyetlen
hangfelvétel árán. Tehát vannak terveink.
- VissZJlLtekintve a most harmincéves Magyar
Filmhíradó eseménytörté.netére, hogyan foglaLná
összea SZJlLkma
által megtett wtat?

- A felszabadulás után új életre kelt
Híradóból pontosan kimutatható mindaz,
ami 1945 óta az országban végbement.
Hűségesen tudósított a nagy nekirugaszkodások, alkotások eseményeiről, de ott
"tükröződik" már fényevesztett szalagjain
a sematizmus lakkozása is, majd az útvesztesek, vargabetűk világa, az ellenforradalmi események vihara. A megtisztult
újrakezdésben talált ismét magára a műfaj is. Jó ügy szolgálatában jól kezdett politizálni. A híradó munkatársaí ma is változatlan eltökéltséggel erednek nyomába
mindannak, ami társadalmi fejlődésünket
elősegíti, ami életünket gazdagítja, .jobbá
teszi. S hogy ez nem kelt mindig oly nagy
vísszhangot, mint egy gépeltérítés. az viszszavezethető egyrészt az információs dömpingre, amely rnegszokottá tette már az
űrsétákat is. A vernei álmokat megvalósitó szuper technika korában bizony nem
könnyű bárkit is lázba hozni egy hétköznapi térnával.
-

Milyen

viszonyban

vannak

a kritikusokkaL?

- Általában jó, kielégítő. Érthető, ha néhány kritikus a híradót nem elsősorban
filmművészeti terméknek. hanem egy társsajtószerv produktumának tekinti, amely
éppen a film formanyelvén kommunikál a
közönséggel. Igy hát szólni róla, értékelni

éppúgy nem szokás, akár egy másik lapot
vagy az üzemszerű televízió híradót. Inkább a dokumentumrészleg az, amely jó
ideje és méltatlanul viseli a kritika ostoroz:ásait.
- .Mi az, amit a kritika (Miskolc óta
különös eréllyel) szemére vet a magyar
dokumentaristáknak? Az, hogy nem politizálnak. hogy félreállnak a nagy kérdésektől , és mellékhadszínterekre vonulnak. Ezzel szemben feldicsérik az egyébként formai kdsérletezésekre és művészí ujjgyakorlatokra alapított BBS bátor közéleti híradósait, azt, hogy nincs számukra kényes
kérdés, hogy közvéleményt teremtenek az
ifjúság jogos panaszaira. így leírva ez mind
helyénvaló és támogatandó is, de azért
valljuk be, mégsem Iehetegyenlőségí jelet
tenni egy állami - és ne féljünk a szótól - propagandatevékenységre alapított
stúdió és a szárnypróbálgatásra tervezett
BBS közé. Egyébként ebben a beszélgetésben még korántsem érintettünk minden izgalmas kérdést. Talán egyes meghatározások vitára fognak ingerelni néhány pályatársat. Csak a termékeny, elvi vitában táguihatnak ki a műfaj ugyancsak elasztikus keretei, forrhatnak ki új elképzelések.
- Most, a XI. pártkongresszusután,
a közművelődési irányelveket ismerve, milyen új elképzelést aLakított ki a stúdió?

- Tovább szélesítjük a stúdió műhely jellegét. Nyitott stúdió vagyunk, nálunk mindenki talál munkát, témát, lehetőséget, de
igazodnia kell azokhoz az elképzelésekhez,
amelyeket a XI. kongresszus így igazolt
vissza: "Szocialista tartalmú közéleti elkötelezettség ... " Ebben minden benne van.
t\z is, hogya kétfrontos harc a mi terűletünkön is folytatódik, s hogy a filmek,
alkoták jövőbeni megbecsülésének mértéke
változatlanul az lesz: mennyire segítik a
társadalmi előrehaladást.
(Miklay Edit)
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MERLEG

Mi van a szakáll mögött?
Bacsó Péter: Ereszd el a szakállamat!
Szatirikus filmkomédia - így határozza
meg műfaját Bacsó Péter új filmjének alcímében, érzésünk szerint pontosan és találóan. Az Ereszd -el a szakállamat! a magyar filmvígjáték sivatagi esztendei után
ugyanis visszatér végre a komédia legnemesebb formájához - a szatíráJh,oz-, és
modern filmnyelven, a stilizáció helyenként abszurddal kacérkodó eszközeivel is
Ar isztofanész, Plautusz, Moliére stb., stb.
nierészen csúfondáros, nyelvöltögető hagyományát folytatja. Nos, ha azt talán elhamarkodott lenne is állítani, hogy Bacsó
mint a szocialista filmművészet Gogolja
vagy Sesedrinje jelentkezett új filmjével,
az míndenképpen - a megvalósítás értékein és ~ogyatékosságain túlmenően is
-. érdeme, hogy utat tör egy nagy múltú,
valóban értékes rnűvészi formának, műfajnak, amire valóban szüksége van mind él
közönségnek, mind akultúrpolitikának emberi és szocialista fejlődésünknek egyaránt. S annál nagyobb szüksége van rá
- s ez már a szatírák társadalomtörténeti
végzete -, minél nagyobb ellenállásba ütközik, mirrél hevesebb az a tiltakozás, amit
szoketlanságával, merészségével, leleplező
szókimondásával kiihív maga ellen. Az
olyan szatíra,amelyen csak nevetnek, de
amelyen senki sem bosszankodik (a jobbik
esetben: titokban) - fából vaskarika.
10

Bacsó Péter ebben a szatírájában egy
meglehetősen elterjedt és jellegzetesen mai
jelenséget pellengérez ki, annyira mai jelenséget, hogy jószerint még nevet sem
találtunk a számára. Arról van ugyanis
szó, hogy társadalmi rendünk ideológiai
megalapozottsága, ideologikus jellege azokban, akik csak félig vagy rosszul
emésztették azt meg, felszínesen sajátították el - az akklimatízálódásnak, az önadaptációnak, a beilleszkedésnek sajátos
"ideológiai" reflexeit hívták életre. A karrierista a maga karrierízrnusát, a gyáva a
gyávaságát, az agresszív az agresszivitását,
az intrikus az intríkáját, a tudatlan a tudatlanságát stb., stb. mind "ideológiai"
mezbe öltözteti - önmaga és a világ számára -, ideológiai érdekként illeszti be
nemcsak a maga életprogramjába és felfogásába, hanem a közérdeket kifejező valódi, "hivatalos" ideológiába is. S a partikuláris érd ekekn ek, személyes viszonylatoknak, s olykor csak személyeknekez a
közérdekké való "ideológiai" átkozmetíkázása aztán egy fantomizált világot teremt
meg, amelyben gyakran éppen a valódi érdekek, az érdemi problémák szorulnak háttérbe,a különböző árnyékbokszolások, fiktív, taktikai lépések, defenzívák és offenzívátk gyakran ideget őrlő, eleven húsba
vágó szélmalomharcai mögött; amelyben

(Kende Tamás fe""ételei)

minden jelenség, gesztus, minden aprosag
szimbolikus jelentést kap, Iétissé válik,
utal valamire.
A jelenségvilágnak ez az "ideológiai"
megkettőzöttsége, amelyben a legbanálisabb mozzanatnak is mögöttes értelme
van, titokzatos, csak a beavatottak számára feltárulkozó jelentése adja meg a maga ideológiai-politikai jelentőségét. Pócsik
Mihály - a film főhőse CÍmadó (s
egyébként teljesen ötletszerű) szakállának
is, amely természetesen és szükségképpen
túlmutat a szőrzetviselés - társadalmilag
mégiscsak közömbös - magánügyén. Bár
ezt egyelőre csak Maracskó Béla, az Elhajlásvizsgáló Hivatal (ne tessék megijedni, a
vasúti sínek elhajlá:sáról van szó) éber személyzeti főnöke ismeri fel, aki bátran felteszi a kérdést: "Ki van a szakáll mögött?
Mi van a szakáll mögött?" Abból a sziklaszilárd meggyőződésből kiindulva, hogya
szakáll mögött sohasem a viselője van, a
szakáll eltárgyiasult eszmeiség, vagy éppenséggel klikkharc, fellazulás. de rnínden-

képpen jelkép, zászló, ideologikum, amelynek hivatali jelentkezése csak ellene, az
általa képviselt vonal (érdekek) ellen irányúlhat. És így az is természetes, hogy a
szakáll mögött - ilyen vagy olyan formában - csak főnöke és riválisa, Lépold
Iván állhat szellemi Ielbújtóként.
Lépold Iván számára viszont hasonlóképpen nyilvánvaló, hogy ugyanaz a szakáll végsősoron Maracskó Béla provokációja, amellyel őt akarja lejáratni, terveit
akarja megzavarni. Így aztán ketten is belekapaszkodnak Pőcsik Mihály -a
szatíra
törvényszerűségeinek megfelelően hosszúra növesztett szakállába. szakálltépő
buzgalmuknak
alárendelve egész tevékenységüket, feldúlva vele a hívatal életét, belevonva nemes küzdelmükbe (fel'[elentésükkel) a hatóságokat is, és - legalábbis Maraesket illetően - hősiesen kitartva az "igazság" mellett a rágalmazásért
elmarasztaló bírósági ítélet után is, feltehetően mindhalálig.
Bacsó - maga írta - filmjében az ab11

szurd bohózat stilizációs eszközeit is felhasználja arra, hogy szatirikus an kiélezze
és különféle típusokkal egyénítse ezt a
szakállkonfliktust és azokat az "erőket",
akik és amik "mögötte állnak". Felismerve, hogy az elemzett és ábrázolt jelenség
nem egyszerűen az ősi és nagy múltú hipokrízis, szenteskedés modernizálódó formája - ez legfeljebb kiegészítő és kisérőszínező felhangja a konfl iktusnak, amelynek újszerűsége éppen abban rejlik, hogy
a szakállüldözők valóban hisznek a szakáll
bűnösségében, misztikus-mágikus ideológiai jelentőségében, levágásának lélekmentő funkciójában; hogy ők valóban foglyai
egy személyükhöz
szabott, uniformizált
vílágképnek, amelyben lázadásnak szárnít
másnak lenni, mint a többség, az átlag
vagy - ismét Maracskó szavaival - "kilógni a sorból", függetlenül attól, hogy ki
és mivel "lóg ki". Hogy. a szakáll a maga
ősi és eredeti funkcióját is betöltheti teszem, a férfiúi tetszésvágy médiuma is
lehet -, ez szóba sem jöhet az elidegenedettségnek ebben a paroxizmussá fokozott állapotában. Bacsó tehát a maga bohózati eszközökkel megteremtett abszurd
helyzeteiben és helyzeteivel nagyon is valóságos társadalompszichológiai jelenségeket vesz célba és élez ki, az irreális: torzí-
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tással épp úgy a realitást emelve ki, húzva alá, mélyítve el, mint a szatíra nagy hagyományainak legtöbb képviselője, akik
számára az abszurd helyzet, elem, mozzanat a valóságos jelenség kiugratásának
a katalizátora, megvilágításának a reflektora. Stilizált ábrázolás ez, amelytől éppen, mert öntörvényü stílust alkot nem a tárgyi, hanem az eszmei realitást
- a. mondanivaló igazságát -- kell számon kérnünk. Hiszen a tárgyi valóság eltorzítása benne rejlik a művész szatirizáló
szándékában. Irányzatos torzítá.s, elrajzolás ez - mint a karikaturistáé,
vagy Gogol Orráé, Köpönyegéé, vagy még inkább
Majakovszkij Gőzfürdőjéé, amelynek valóságos mását szintén hiába keressük a
mindennapi életben.
Bevallom, a film védelme ösztönöz arra, hogya műfajnak ezt a sajátosságát alá'iúzzam, hiszen a műalkotás abban különbözik a szakálltól. hogy valóban van mögöttes értelme, amely valóban hozzátartozik a jelentéséhez. Tehát létfontosságú,
hogy ne csak a szokatlan, nagyra mér etezett szakállt" lássuk meg Bacsó filmjében
-- azzal utasítva azt el, hogy ilyen szakáll
nincs is a valóságban -, hanem azt is, ami
mögötte van - s éppen a valóságban van
mögötte -,
s amit éppen ezért kellett

ilyen nagyra méretez nie a szerzőnek, hogy
a szatíra
erejével
"kiégetve"
eltüntesse
onnan. Mind filmművészetünk
tömegkapcsolatait, mind műfajgazdagságát,
színességét illetően nagy kár lenne, ha filmgyártás unknak
ez az újonnan
megtalált
hangja - az éretlen gáncsoskodás
következtében
(nem tipikus,
atelier-probléma,
bohózati eszközökkel készült stb.) megszületesekor halálra ítéltetne ..
Más kérdés, hogy Bacsónak
mennyire
sikerült
következetesen
alkalmaznia
szatirikus
hangvételét.
stílusát
a filmben,
hogy az ötletekben,
gegekben való lubickolásban - hiszen úgy érzi magát a műfajban, mint hal a vízben - mennyire marad a konkrét problémafelvetés
immanens
szatirikus lehetőségel között, mennyire aknázzaazt
ki, és mennyire
él külsőséges,
témaidegen
humorforrásokkal
is. Nos, úgy
véljük, hogy ha vannak isa filmnek szatirikus üresjáratai,
ha helyenként
"le is

ül", elnyújtottabb is a kelleténél, vagy már
látott ötleteket is felhasznál (lásd az expozíció elnyújtottságát,
a háztévesztés
motívumának ismertséget,
a befejezés túlságos
lekerekítettségét
stb.), a maga egészében
az ötletszíporkák
és gegek egymást építő
koherenciája,
a hangvétel stiláris egysége,
gondolatkifejtő
és gondolatszárnyaló
következetessége
jellemzi a filmet.
S ami. még külőn megemeli
értékét. a
három főszereplő - a Pócsikot megelevení tő, elsőfilmes
Helyei
László,
a Lépold figuráját
feledhetetlenül
karikírozó
Kállai Ferenc és a Maracskót alakító Major Tamás egyszerre harsány és diszkrét,
kacagtató
és elgondolkoztató,
stilizált és
realista
és mindenképpen
szatirikus
eszközökkel
típust
teremtő
játéka.
Zsombolyai János - Bacsó állandó operatőre - ez alkalommal is a legmegfelelőhb
és legérzékenyebb
partnere
volt a rendezői szándék révbe juttatásának.
Gyertyán

ERESZD BL A SZAKALLAMA T színes, magyar, Budapest Filmstúdió, 1975.
1. és R.: Bacsó Péter; O.: Zsombolyai János; Sz.: Kallai Ferenc,
Helyei László

Major

Ervin

Tamás,
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Egy szép film - tíz év múltán
Radev: Abaracktolvaj
Tíz éve mutatták

be nálunk A baracktol-

élet megélénkülése; a szófiai stúdióból
egymás után néhány olyan alkotás kerül
A 41 év€S Valo Radev operatörként már ki, amely témájának általános érvényű
neves és elismert művész, amíkor 1964- gondolatiságával és képi ikirfejezőeszközeiben Emilian Sztanev regényéből. s'aj-átfor- nek modernségével egy izgalmas korszak
gatókönyve alapján, megrendezi első nagykibom1ását jelzi. TaJán azóta sem csapjátékfilmjét. A baracktowaj-jal rövid idő tak össze a bolgár kritiikáJban olyan gyakalatt nemzetközi érdeklődést ébreszt maga ran és zaJjosana vélemények egy-egy filmiránt.
ről, mínt akkor. 1960-ban Binka ZseljazA nemzetközi érdeklődésben akkor már
kova rendezi meg a bolgár ellenállás kinéhány év óta helyet kér magának a bol- emelkedő filmjét, a Fiatalok voltunk-at,
gár filmművészet. Az 1958-as Csillagok Vaszil Holiolcsev remek operatőri közremég csak a bejelentkezés, a bolgár alko- működésével. A nagy korszakot modern
tóknak osztozniuk kell a siikerben a f.ilm filmes eszközökkel megjelenítő művet ottkeletnémet rendezőjével, Konrád Wolffal. hon heves vita fogadja, majd egy fesztiA 60-as évek első felében azonban már váldíj Moszkvában, Két évvel később Ranegyértelműen tapasztalható a bolgár film- gel Valcsanov robban be a nemzetközi vovaj-t.
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nalba a hazai viták csatazajában a Napfény és árnyék című emlékezetes munkájával. A baracktolvaj folytatja a sort, majd
1965-ben ugyancsak Valo Radev rendezésében A cár és a tábornok.
A film, tudjuk, nagyon romlandó. Minden más művészi alkotásnál kíméletlenehben bánik vele az idő: egykori felkavaró
élmények lesznek unalmasak, mosolyognívalók vagy végignézhetetlenek (Iha le
merjük venni a sznobizmus szemüvegét);
nemrég volt újítások és mesterrnunkák izgalma illan el az évekkel, emléket legfeljebb csak az esztétika-tankönyvek példatáraiban hagynak maguk után. Az idő itt
nagyon gyorsan dönt, élő művészet· vagy
filmtörténeti adalék lesz-e a műből?
A baracktolvaj annak idején szép .film
volt. A szép filmnek különösen kegyetlen
ellensége az idő, hamar érzelgőssé öregíti
a romlékony érzelmeket. Abaracktolvaj
viszont most is szép film, tíz év után.
Mi őrizte meg ilyennek?
Legfőképpen talán az, hogy Vale Radev
hisz hőseiben mint emberekben. Liza és
Ivo története majdnem banális. Az első világháború
vége felé az ősi Tarnovo öregedő városparancsnokának szép, fiatal felesége és egy szerb hadifogoly egymásba
szeret. A foglyokat gyors elhatározással
más városba indítják, lvo megszökik, de
mire az asszony az ismerős füttyjelre kiszalad hozzá, már holtan találja. Egy őr
agyonlövi a parancsnok kertjébe lopózó
foglyot.
A rendező szeldden és megátalkodottan
hiszi, hogy ez a két ember erősebb együtt,
mint a háború a maga testi-lelki nyomorúságával,
szenvedésével, hazugságaival.
Hiszi, hogy az ember jóra való és tiszta,
és nem arra született, hogy mocskos fogolytáborok lakója legyen, sem pedig, hogy
a boldogtalanság rabja legyen. Ez a hite
teszi A baracktoloaj-; az emberi méltóság
filmjévé.
Öregedő férj, magányos fiatal feleség és
a férfiasan vonzó harmadik - a lektürök
példásan közhelyes felállása. Radev nem
csinál belőle ellen-közhelyet.
Igy,. ebben a
felállásban teremti meg hőseit, mindegyiket a maga logikáján belül igaznak és

őszintének, A városparancsnok nem roszszabb az átlagnál, sőt a kulturáltsága,
a
harcias eszméket felváltó belső meghasonlottsága, a helyzetét felmérni képes elfogulatlansága olykor még humánusnak is
mutatja figuráját. Liza épp úgy rab, mint
Ivo, de ő ezt el is fogadja. Elfogadja, hogy
élete a naponta kínzó azonossággal megismétlődő szertartások .sora egy hűvösen
szertartásos férfi mellett. Ivo iránti rokonszenvét nem a napjait magányosan
töltő asszony szerelemre való készsége kelti fel, hanem a kiszolgáltatott ember iránti
együttérzése. Megérzi Ivóban azt, aki nem
hajlandó elfogadni rab-voltát, mihelyt a
szerelem által ismét embernek tudja magát - a tetvektől és járványtól fenyegetett, éhségtől gyötört táborlakó helyett.
Sok minden romlandó egy szerelemben,
az viszont időtől függetlenül tiszta, szép
és őszinte marad, ha egy férfi és egy nő
találkozásában két ember találkozik. Ezt
tudta megejtően szelíd lírával ábrázolni
Valo Radev a csendes, kissé lassan bontakozó történetben. A szerb fogoly a fiatal
nő elfogulatlan tisztaságától a maga ember-voltát nyeri vissza; Liza Ivóban a kiszolgáltatott, de a kiszolgáltatottságát tagadó emberrel azonosul. Ettől kezdve válik szemében gyűlöletessé az, ami addig
csak idegen volt számára férje gesztusaiban : a másokat megaiázó gőg, az alárendeltjeit tárgyként kezelő hideg felsőbbrendűség, a teljesen értelmetlen ragaszkodás
a háború szenvedéseit csak szaporító, értelmét vesztett eszmények látszatához.
Ezért "szép film" A baracktolvaj; hősei
a maguk és a másik teljesebb emberségét
keresik és találják meg, és hogy megőrizhessék, nekik kell elveszniük. Tessék,
mondja Valo Radev megdöbbenve, ez a
háború abszurditása. Szerelmesek, akiket
hivatalosan ellenségekké nyilvánít a világ, s ezért egyiküknek pusztulnia kell.
Pedig milyen szelíden mosolyog még ez
az első világháború ...
A művészi önfegyelem és a kifejezésformák egyszerűsége megóvta a filmet a
gyorsan avuló sallangoktól. A rendező látásmódjában megérezni az operatőr hangulati árnyalatok érzékletes ábrázolására
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fogékony gyakorlatát. Radev különleges
képessége az atmoszférateremtés. a lélek
rezdüléseinek finom megjelenitése. Egyszer sem emeli fel a hangját, nem fogalmaz élesen; csendes, lebegő szoinorúság
fogja át a filmet. A gondolatritmusnak
megfelelő képi ismétlödések hozzák mozgásba Radev sajátos képi dramaturgiáját.
Többször látjuk például a parancsnok
hazatérésének ezertartását. Kézmosás, szájfertőtlenítés, néhány szavas beszámoló a
nap eseményeiről. Mindig ugyanabban a
sorrendben, azonos mozdulatokkal, gyötrően pontos begyakorlottsággal. Radev ehhez a jelenethez nem tesz hozzá semmit.
És mégis, egyre nyomasztóbbá, elviselhe-

tetlenebbé válik, nem is az ismétlődéstől,
hanem Liza lelkiállapotának változásától.
A rendező minden külsődleges beavatkozás nélkül, ennek a jelenetnek a visszavisszatérő, de más-más tartalmú néhány
percével képes érzékeltetni változásokat
emberi kapcsolatokban, érzésekben, jellemekben.
Ugyanígy teljesen ártatlannak látszik a
barackfák ellenőrzésének szartartása. Jellemmotiváló mozzanat, mondhatjuk először, :És egyre erősebb hangulati töltést
kap a drótkerítéssel, riasztócsengövel óvott
barackek szemrevétele. Ezekből a barackokból korábban egy fogoly, Ivo akarta
éhségét csillapítani, egy egész sapkával
szedett belőle. A parancsnok viszont soha
egyetlen egyet sem emel a szájához, hogy
megkóstolja, Kedvderitő,gyönyöriíség az
egész barackos. és teljesen felesleges,
mert az övé! Lassan, ahogy újra és újra
feltűnnek ezek a képek, nyilvánvalóvá
válik, hogy ez az ártatlan gyönyörűség
milyen idegen, élettelen és ellenséges. Mások emberségének megtagadásává nő. Ennek a jelképnek a lényegére éreztet rá lvo
nyers éhsége és megszelídült indulata.
Radev a fogolytábor képi bemutatásakor is visszafogott, szinte szelíd. De közvetetlen, tetten alig énhető sajátos módszerével mégis úgy vési be a rejtett viszonylatokata néző tudatába, hogy ez a
tábor a szép történelmi város kellős közepén olyan, mint valami rút fekély egy
szép testen.
Bensőséges és egyszerű a színészi játék
is. Radeveléri a teljes érzelmi telítettségetanélkül, hogy színészeit egy pillanatra is kíengedné a visszafogott, rejtett lírájú stílusból. A jól ismert bolgár színésznő, Nevena Kokanova egyik legszebb alakítását látjuk a filmben. Partrierei a jugoszláv Rade Markovics és a parancsnokot
megformáló Mihail Mihajlov. Mindketten
átélt, meggyőző sorsot teremtenek.

A BARAOKTOLVAJ (Krabecot na praszkovi) fekete-fehér, bolgár, 1964.
R.: Valo Radev;
1.: Emilian Sztanev, V. Radev; O.: "Todor Sztojanov;
Markovics, Nevena Kdkanova, Mihail Mihajlov
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A lehallgató rnagányossága
Coppola:

Magánbeszélgetés

Mit akarnak attól az ifjú pártól? Miért
1. "De legtföképp: mi megy végbe a telefonlehallgató
úgynevezett
pszichéj ében ? követik őket? Miért kiséri őket a magasból a célzókészülék hajszálkereszt je ? Nem,
Mire gondpi egy feddhetetlen tisztviselő,
aki csak a kötelességét teljesíti, aki úgylegalábbis most még nem azért ...
Lassan értjük meg, hogy az embervadászólván, ha nem is parancsra, de' kétségszatnak itt.még CSak egy kezdeti szakatelenül kenyérkereseti kényszerhelyzetben
száról van szó. Az ifjú párnak még nem
végzi a maga (esetleg utálatos nak érzett)
kötelességét. .. Felháborodik-e, részvétet .az életére törnek. Csak a szavaira. S hogy
miért - és hogy tulajdonképpen
áldoérez-e, netán éppenséggel meglepő szórakozásban van része ... Mire gondol egy ár- zat-e ez a két ember, bűnös, vagy mind
a kettő -, 'azt végül sem tudjuk meg egétalmatlan, egy épp csak a maga keserves
szen pontosan.
kenyerét megkereső telefonlehallgató ...
És lassan bontakozik ki a téma: a Iehall. ..
Tisztálban vannak-e a fölöttes hatóságok
gató magánycssága.
azzal, hogy mit várnak el tisztviselőiktől
megalkalmazottaiktól
pszichikailag? ..
3. Vállalkozása: magánvállalkozás. Ismert,
Lehet ezt felelősséggel vállalni?"
megbízható szakember, sőt a szakma egyik
Ezt Heínrich Böll írta tavaly megjelent
kiválósága. Adóját nyilván pontosan fizeművében, aKatharina
Blum elvesztett
ti. Legjobb munkaeszközeít nem vásárolja,
tisztessége oímű kisregényben.
hanem maga készíti, módszereit ellesi és
2. Először csak a bizonytalanság, a kiszol- kitalálja; konstruktőr is, nemcsak alkalmazó.
gáltatottság, a fenyegetettség
homályos
A feladatot más jelöli ki. Hol állami,
körvonalai. Magasból lesett nyüzsgés. Mahol magán megrendelő. Ha szállította az
dártávlatból? Igen: ahogyan a ragadozóárut - a szalagokat, esetleg kiegészítésül
madár lesi áldozatát. Látszólag szeszélyes
fényképeket is -, a többivel semmi dolrákőzelrtések. Műszereikkel
munkájukat
végző, komor vagy közömbös férfiak. Egy ga. A felvételek tartalmához semmi köze.
Nem is szabad - nem is szabadna -,
isten néz le a térre, minden titkOlk tudóhogy legyen. Tőle csak a minőséget várja? Kívánesi Sánta Ördög? Gengszterek
ják. A szolgáltatás szolíd lebonyolítását. A
vagy biztonsági ügynökök szövík a hálót?
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hangrögzítés magas színvonalát. A becserkészésben, a követésben maximális ügyességet és figyelmet.
Ha eszközzel lenne helyettesíthető, nem
öt alkalmaznák. hanem az eszközt. Elvárják, megkövetelik tőle az eszköz szerivtelenségét.
4. Francis Ford Coppola a film nyelvén
minden eddiginél nyomatékosabban szól
az emberellenőrzésnek arról a dzsungeléről, arnivé az Egyesült Államok vált. Ahol
az államhatalom túlkapásai
a személyiség
szabadsága, a magánélet intim szféráinak
sérthetetlensége ellen éppoly megfékezhetetlenül olburjánzottak, mint a magáncélú, illetve a vállalati, az üzleti érdekeket
kiszolgáló lehallgatás-business.
Az amerikai haditechnikából - a "haditechnika" kifejezést most a legszélesebben értelmezve - talán semmi nem került át olyan gyorsan polgári használatba,
mint az, ami a hírszerzést és az elhárítást
úgy szolgálta, hogy lehetövé tette az ember
és ember közötti közvetlen, szóbeli érintkezés tehát: .a magánbeszélgetés titkos lehallgatását.
'Elképesztő tökéletességű technika ala~ult ki. Tapogató hullámok az ablaküveg
rezgése alapján rögzítik a szebában folyó
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beszélgetést. A mikrofon és a miniatür rádióadó elhelyezésére elég egy olajbogyó,
de talán már egy borsószem, egy cseresznyemag is. Szuperérzékeny, fókuszált telemikrofonnal megoldható, hogy egy sportstadion százezres, üvöltő tömegében a pálya másik széléről kiválasszunk valakit
vagy néhány embert, és csak az ő szavaikat kiszűrjük a szurkolók hangorkánjából;
ugyanez természetesen
tömegtüntetésen,
politikai gyűlésen is alkalmazható. S a felvételtechnika mögött nem marad el a
hangerösítés, szűrés, tisztítás technikája
sem, mellyel a mellékzörejek alól a látszólag elnyelt emberi hang kiemelhető.
Cél és eszköz, eszköz és alkalmazó viszonya azonban itt különösen éles konfliktusok forrása. A törvény és a morál számára ha nem is egészen új, mégis szinte
ismeretlen terület ez. Csak azért, mert a
magánélet intim szféráinak feltárásáról
van szó? Elsősorban ezért. Hiszen olyan
menedékét veszíti így el az ember, ami a
történelem
folyamán eddig míndvégig
megmaradt számára. Nem mintha a lehallgatásnak nem lennének évezredes hagyományai. Ama régi módszer csakafféle hallgatózás. volt, még akkor is, ha netán "használtak egyszerű akusztikai eszközöket. A mikrofpn, a hangrögzítés gépi,

majd elektronikus eszközei nem mennyiségi, hanem mínőségí változásokat hoztak.
És ha oetechnika olcsóbbodása - amint az
részben már meg is történt - lehetövé
teszi a Iehallgatások megsokszorozását, ei
újabb mínőségí ugrás. Az ember magánélete, köznapi szabadsága elleni fenyegetés új lépcsőfoka.
De Coppola jól látja - és filmjének éppen ezt teszi középpont jává -, hogy az
új technika nemcsak a célba vett embert
érinti. Hanem azt is, aki elvégzi a műveletet.
Mondhat ja-e a fegyverkereskedő. hogy
nem felelős azért, mire lőnek az általa eladott puskával? Van egy határ, ameddig
mondhatja, Ha egy ország, egy társadalom
megteremti a fegyvertartás és -használat
ellenőrzésének emberileg lehetséges biztonságát, akkor a bekövetkezett visszaélésekért és balesetekérta
fegyverkereskedő
nem felelős. Ahogyan az autógyáros sem
azért, ha én vezetés közben megszegem a
KR!ESZ-t.

E film azonban élesen jelzi, hogy abban
a gazdasági-társadalmi rendben, ahol a le-

hallgatás ma már elsősorban üzlet, egy
olyan ágazata' a szolgáltatásnak, ahol olykor még az állam is "maszek" lehallgatóhoz fordul, például cégek adócsalásainak
kinyomozása, bizonyítása érdekében; abban az anarchikus társadalomban, ahol a
törvények kijátszására kioktató cégek és
könyvek ugyanúgy ott vannak a piacon,
mint a magánIehallgatók; ahol az állam
biztonságáért
felelős titkosszolgálatnak
nemcsak az eszközei, de az emberei is belekeverednek .a választási machinációkba,
a politikai küzdelmekbe - ott tulajdonképpen az egyetlen menedék: a lehallgató
lelkiismerete.
Ha éppen van neki. És ha tudja érvényesíteni.
5. A Magánbeszélgetés
hőse azonban végzetesen egyedül van. Mikor megismerjük,
mint szakmája mesterét, ő egy már szinte
befejezett folyamat végpontjához közeledik. Vibráló nyugtalansága, félelme olyan
korábbi, traumatikus eseményekre utal,
melyekről később sem tudunk meg sokat.
Annyi mégis kiderül, hogy ez a sebzett,
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társtalan, gyanakvó férfi nem vált érzéketlen emberi szerkezetté érzékeny gépi
szerkezetei között. Társait a lehallgatóüzletben nem érdekli, csak a verseny társakénál tökéletesebb technika és az ezzel
szerezhető még több pénz, még nagyobb
üzleti dicsőség.
Vele viszont valami "baj" van. Először

még azt gyanít juk, hogy zsarolással akarja
kiegészíteni busás lehallgató! jövedelmét.
Csak később érezzük, majd értjük meg,
hogy nem tud többé érzéketlen részként
funkcionálni a "szerkezetben". Lehet, hogy
kezdetben nem is morális érzékenysége
magyarázza aggályait. Hanern a fenyegetettség. A sokat tudó ernber félelme, hogy

eszközből maga is áldozatta válik. De a
félelem mellett mind erősebb szerephez
jut a lelkiismeret.
És végül éppen ezzel marad meztelen,
egyedül. Homályos bűntudatával. irányt,
cselekvési lehetőséget nem találó segíteniakarásával. "késő bánat" diktálta, tétova
kiútkeresésével.
6. Coppóla sajátos rnozaiktechnikát dolgo-

zott ki filmjéhez. Aki készített már kevéssé sikerűlt, de pótolhatatlan magnófelvételt, amiről azután tízszer és százszor
visszajátszva kellett szavan:ként és hangonként "leimádkoznia" a zajba vesző, töredékes szöveget, az ismerős nek fogja találni azt az előre-vissza ugrálás t, az egymástól kicsit mindíg eltérően kiragadott szövegdarabok változó időrendű újraidézését,
ami mint szerkezeti alapötlet meghatároz21

za a Magánbeszélgetéssajátos
tér- és időezerkezetét.
Olykor csak a hangszalag tér vissza egyegy előző fázisba, máskor a kép is, mikőzben a rendező szándéka míndenképpen az,
hogy mi, nézők semmivel ne tudjunk többet, mint a történet hőse, sőt, inkább mindig kicsivel kevesebbet - kis késéssel osztozzunk a felismeréseiben. Am ebből már
következik, hogy ezt a vágást, ezt a szerkesztéstechníkát, ezt a filmépítést mégsem
vezethetjük vissza csak arra, ami a nem
eléggé érthető hangfelvétel visszahallgatásának példáj ából adódott.
Aligha téved, aki némi kifinomult krímiteohníkát is ott lát a hasznosított példák
között. (És itt most nem arra gondolok,
hogya
cselekményben vannak bűnügyi
motívumok, hanem arra, hogy a bonyolításban, a mozaíkos szerkezet rejtvény játékában hasznosít sokat Coppola egy krimitípus dramaturgiájából.)
És mégegy példa felismerhető. Az, ahogyan Antonieni játszott el a Nagyítás-ban
a nagyítással: ahogyan az egy képből _
az élet egy megmerevedett pillanatából _
mindjobban kíemelt, kinagyított részletekben kereste a magyarázatát a tűnő idővel
elveszettnek látszott titoknak, a talán
mégis rekonstruálható, talán örökre rekonstruá~ha tatlan valóságnak.
7. Bravúros játék ez. Kár, hogy Coppola,
aki a forgatókönyvet is maga írta, nem talált hozzá kellő mértéket. Még, és még,
és még többet akart. A nagy csattanó, a
cselekmény befejezés előtti, éles fordulata
még fokozza a bravúr-t. De a közben a mozaíkok közé került Hitchcock-monvumQk,

horror-relíkviék feleslegesek és zavaróak.
Irracionális elemeket visznek az addig 'vaskosan racionális filmbe, és ezzel addig zárt
logikáJát felborít ják tulajdonképpen
még társadalmi érvényességét is megkérdőjelezik,
A lehallgató személyes sorsának alakulása pedig egyrészt banális, másrészt olyan
borúlátást tükröz, amivel nehéz egyetérteni. Igaz, abban például, hogy az eddigi
leghírhedtebb lehallgatásí eset, a Watergate-ügy Nixont elsöprő botránnyá dagadt,
nemigen volt szerepe a lerhaUgatók feltámadt lelkiismeretének. Mégis, mintha még
ez az ügy, ennek ;fől;anúsága is azt bizonyítaná, hogy működik Amerikában valamilyen - ellentmondásos és lassú, de létező - védekező mechanizmus.
8. Néhány héten belül két filmben láttam
Gene Hackmant, Láttam? Csodáltam. Ritkán születö, igazán nagy színész. De hogy
ne szaporitsam a banalitásokat, inkább azt
mondom el, hogy képzeletem mozijában
azóta jeles szerepeket játszik. Például
a Hemingway utáni amerikai irodalom
számomra legkedvesebb figuráját, Saul
Bellow Herzogját osztottam ki rá. S egy
filmsorozatban Bernard Malamud tucatnyi novelláJjánaikhősét.
Mínden magányost: esett kisembereket
és filozofáló értelmiségieket; a tizedik válás és tizedik ídeggyögyászetí
kezelés
örök hajótörötteit.
De bízonyos vagyok benne, hogy beválnaegy ellenkező szerepkörben is: abban,
amit ma az olasz filmben Gian Maria Vplonté tölt be.
Lázár I,tyá"

MAGANBESZÉLGE1l'ÉS (The Conversation) színes, amerikai, 1973.
R.: Francis Ford Coppola; O.: Bill Butler ; Z.: Davis Shire;
John Cazale, Allen Garfield, Frederic Forrest
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Sz.: Gene

Hackman,

Az újrakezdés

öröme

KoIonits Ilona: Eroica
Szerencsés pillanatban érkezett meg Hanoiba
Kolonits
Ilona
forgató csoport ja,
hogya harminc éve harcban álló Vietnam
mai életéről dokumentumfilmet
készítsen.
Kora tavasszal jöttek, amikor az északvietnami főváros mind nagyobb érdeklődéssei várta a Délről szállingózó híreket.
Ottlétünk első napjaiban még nem bontakozott ki a felszabadítók
minden ellenállást elsöprő támadása. Még szó sem volt
Hué, Da Nang,
és Saigon feLszabadításáról. De nem sokkal később, amikor a hanoi szimfonikusok
Kolonits Ilona kérésére először szólaltatták meg a készülő film
kisérőzenéjét, az Eroicát, Délen is fellángolt a sokat szenvedett
nép heroizmusa,
amely 55 napon át káprázatban tartotta a
'világot.
Látszatra semmi sem változott, Hanoi
meg szekott csendes hétköznapjait
éüe. Mi
azonban, akik régebben ismertük
a várost, hamar megéreztük,
hogy különös
hangulat, rejtett és mégis lépten-nyomon

felbukkanó,
árulkodó izgalom lett úrrá a
hanoiakon. Soha annyi újság nem fogyott
el, azelőtt soha nem láttunk annyi alkalmilag összeverődött,
beszélgető, vitatkozó
csoportot, mint azokban a napokban: "Talán most, harminc év után ... "
Öregek és fiatalok, katonák és civilek
tolongtak a nagy utcai falitérképek
előtt,
amelyeken
égő villanykörték
jelezték az
offenzíva állását, sikereit. S amelyek előtt
egy kicsit minden hanoi stratégává váU,
azt latolgatván, hogy ami 1968-ban és
1972-ben még nem eikeriuhetett, hogyan
válhat valóra 1975 tavaszán.
Az első, még bizonytalan jóhír Phuoc
Loe-boi érkezett, majd a Központi Fennsíkon aratott első győzelmeknek
örültünk.
A Ban Me Thuot-i nagy csata után pedig
már valósággal lobogott az öröm. Az ottani ütközet a vietnami nép legnagyobb győzelme volt Dien Bien Phu óta.
Ezekben a napokban készült az Eroica.
Korán reggelt ült gépkocsiba a stáb, és
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robogtak Thay Ngueyn-be, a Hanoitól 80
kilométerre kibontakozó ipari központba,
vagy egy szép távoli pagoda felé, vagy a
páratlan szépségű halongi tengerparthoz. S
este izgatottan tértek vissza Hanoiba, s jöttek térképet nézni. Mennyit haladtak előre Délen, hány tartomány lett szabad?
Nemcsak Dél-Vietnam sorsa volt izgalmas ezen a tavaszon, új pezsgés. indult
meg. Északon is. Az idén, megszabadulva
az amerikaiak elleni szörnyű háború terheitől, vietnami barátaink hozzákezdhettek békés életük megteremtéséhez is. Embertelenül sok munka vár rájuk, hiszen
Északon Hanoi és Haiphong kivételével,
szinte minden várost és falut porrá vertek
az amerikai légierődök. Egykori nagyvárosok helyén csak anévtáblák sejtetik, hogy
ott valamikor Dong Hoi vagy Vinh ősi falai álltak, hiszen most az egy-két megmaradt, vagy már azóta épült házon kívül
csak bambuszkunyhók
sorait láthatja az
ember.
Vietnamban mégis az újrakezdés öröme.
volt az erősebb és hangosabb 1975 tavaszán. A sok gondon és bánaton átsütött a
vietnami nép egészséges, vonzó kedélyvilága, életszeretete. A romokat rendre eltakarították és betemették az óvóhelyeket.
A. Visszaadott Kard Tavának partja és a
Thong Nhat park esténként hangos volt a
sátéló fiatalok jókedvétől. A Selyem utca
kis üzleteibe mind több vásárlót vonzott
az egyelőre még szerény választék, s a néhány kisvendéglő s a teázók sem panaszkodhattak a forgalomra.
Sokasodtak az eredmények
is. Thay
Nguyen-ben már a befejezéshez közeledetta több üzemből álló ipari központ felépítése, működött a magyarok által épíbett
vízmű, a hanoi gyárak, a Csepellel barátságot tartó Tran Hung Dao gépgyár, a
Mechanikai Művek, a X. számú ruhagyár,
a szemüvegkeret-gyár
és a faárugyár fokozták a termelést. A három utóbbi éppen
a mi segítségünkkel.

A másféZmilliós város úgy élt, mint azelőtt. Reggelenként majd félmillió kerékpár özönlötte el az utcákat, vitte a sokaságot a gyárakba, hivatalokba, az iskolákba. Épp úgy, mint néhány nappal azelőtt.
Csak éppen a hangulat volt más.
S miközben az Eroica készült, és Délen
érle,lődött a szabadság, az északi falvak
is vívták a maguk forradalmát. Nem titok,
hogya másfél évtizeddel ezelőtt kibontakozott szövetkezeti
mozqaiom. a háború
miatt barátaink földjén nem érhetie el a
kezdetben kitűzött célokat. Most, ezen a
tavaszon láthattak végre hozzá a földek
megjavításához, az öntözőcsatorna-hálózat
kibővítéséhez, új rizsfajták meghonosításához, amelyek majd az eddigi 3-5 tonna
helyett 7-8 tonnát teremnek
hektáronként.
Ebben a feszült, reményekkel és elszántsággal teli légkörben készült el a film,
amelynek alkotói a felszabadító harc diadalmas 55napjának első napjait együtt élték át vietnami barátainkkal. S mivel velük éltek, és nem csupán jártak-keltek közöttük, sikeriiit döbbene·tes tömörséggel és
dicséretes hűséggel felviHantaniok a különleges napok soha vissza nem térő hangulatát. A munkások felfokozott iparkodását, a parasztok erőfeszítéseit a rizsföldeken, a nagy súlyok alatt görnyedő gátépítő asszonyok nehéz lépteit, a Selyem
utca, a piac forgatagát, a gondokról, örömökről valló arcok sokaságát.
Kolonits Ilona rendező és Szabó Arpád
operatőr képei nem ráncigálták elő a háború emlékeit, és mégis hallani véljük az
ágyúk dÖTTenését a film nézése közben.
Nem szólnak az ott tartózkodásuk idején
Délen kibontakozó történelmi fordulatról
sem, de a tekintetekből már süt a várakozás feszültsége, a hit, és a hetykeség nélküli magabiztosság, amely végül is kiverekedte egész Vietnam régen áhított szabadságát.

EROICA színes, magyar dokumentumfilm, Híradó és Dokumentumfilm Stúdió, 197~.
R.: Kolonita Ilona; O.: Szabó Al'Pád
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Kéke.di Gyula

VISSZHANG

Az eltávozott hitelesség
Mészáros

Márta: Örökbefogadás

Mészáros Mártatöbbször
elmondotta már, hogy
az "a.sszonysorsba." belenYUl1Vókkal szemben
mindig a lázadó típusú nők érdekelték, az olyanok, akiknek van egyénisége, vagy még inkább,
akik .egyéniségük keresésére és megflartására törekszenek, a.k~k vállalják ön.trna.gukat,vagy küzdenek azért, hogy önmagukká válhassanak. Ezek
a vonások leginkább a rendezőnó első - és véleményem 'szerint legszínvonalasabb játékfUm;iének, az Eltávozott nap-nak a főhősére jellemzők, ahol Szőnyi Erzsébet alakjában egy napjainkban f01'1'lUilódó,modern női gondolkodás- és
magctartásmód
jelenik meg igen plaszt~kusan.
De hasonló típus a Holdudvar főhőse is, aki egy
félig leélt élet után próbál szakítani eddigi életf01':77lájával,korábbi életének hazugságaival még ha ezt a folyamatot a cselekvések szintjén nem is képes végigvinni, csak gondolatilag
jut el korlátainak, emberi elveszettségének tudatosításához. S e hősök sorába tartozik a szabad
lélegzet Jutkája is, aki önmagát és bOldogságát
keresve végül is nem alk~zik
meg, mert ahogy a rendező mondta róla - nem akar minden áron férjhez menni, még ahhoz sem, akU
szeret.
~pcsolódik-e,
s mennyibpn ennek a cselekvő, Ö1'III'I'Iagá>t
vállaló nőtípusnak a kutatásához
Mészáros Márla Új filmje, az Oröklbefogadás?
Az Örökbefogadás voltaképpen két történetet
mond el, két női sorsot kíván elénk. állítani.
Egyfelől adva van egy negyvenhárom éves munkásnő, Kata (Berek Kati), aki özvegy, egyedül
él kis vidéki családi házában, s hogy magányán

meg talán élete monotonságán is enyhítsen,
gyereket szeretne. Szülhetne is, de a férfi, akivel viszonya van, nős, családos, vátni nem akar
- ezt Kata sem kívánja -, de abba sem egyezik bele, hogy a nő egyedülállóként 1wzzon világra gyereket, bár Kata váUalná a "törvény,telenséggel" járó nehézségeket. A kapcsolat ettől
némi törést szenved, de a nő továbbra is kitart bartítja mellett, s végül problémáját úgy
oldja meg, hogy örökbe fogad egy állami gondozott gyermeket.
Másfelől adva van egy tizenhGt éves forma
kislány, Anna (Végh Gyöngyvér), aki intézetben nevelkedi>k, bár vannak szülei, de azok
nem gondoskodtak róZa megfelelően. Anna korábban majdnem elzüllött, ám amikor megismerkedünk vele, már egy éve jár egy fiúval,
aki feleségül venné.
Első pillantásra 'Úgy tűnik, hogy ,a rendezőt
főké.nt Kata figurája, sorsa érdekeLte, s Anna
történetének bekapcsolása inkább csak az örökbefogadás elhatározáosánakmotivjilására szolgáLt.
Azu~n fölmerül bennünk, hogy talán mégis a
két nő kapcsolatának alakulását a10arta vizsgálni elsősorban az alkotó. Akár így, akár úgy: a
film egyik legnagyobb buktatója éppen az, hogy
a ké,t sors, összekapcsolása nem hiteles, vagy
még inkább: nincs hitelesen megoldva, nem
motiváU keUőképpen.
Itt van példáUl Kata és Anna megismerkedése. Kata otthon dolgozgat, problémáin rágódva
(összezördülérin barátjával a gyerek-ötlet mwtt),
amikor "csak úgy", teljesen ismeretlenül bemen-
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(B. Müller Magda felvételei)
nek hozzá az intézeti lányok, néhány szó utátn
elmennek, majd Anna visszatér közülük. Az01l
az aLapon, hogy Kata "rendesnek látszik", meg
hogy egyedm él, megkéri, hadd találkozhasson a
fiújával nála, Kata azonban visszautasítja, mondván: "Nincs nekem ehhez a dologhoz közöm".
Másnap azután egy másik intézeti kislány jelenik meg Katánál (úgy tudva, hogy Anna ott
van), s minden különösebb bevezető né~kül felolvassa anyjához írott
szemrehányó levelét.
Miért is ne, hiszen Kata olyan rendesnek látszik. Persze, megkérhetné az asszonyt a levél
fe~ására anélkül is, hogy felolvassa azt. Dehát
ezt kívánja a dramaturgia, vagyis erre van szükség ahhoz, hogy Katában lelkiismeretfurdalás
és felelősségérzet ébredjen, és elmenjen az intézetbe megkeresni Annát. Akit ugyan nem talál,
ám aki később mé.gis megjelenik nála, és megkéri, hogy ott maradhasson. S a váratlan kitárulkozások sorozata folytatódik, már első este
életük legkényesebb problémáiról beszélgetnek,
ismeretségük barátságfé~vé amkul.
A film kínálta szituációk alapján el tudjuk
képzelni, hogy egy magányosan élő, zárkózottsáClhozszekott asszony és egy, a világ iránt bizalmatlan, sérült kislány váratlanul kinyíljon,
hiszen mindkettőjükben
van valami a kii-
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rinmények kialakította - keménység, érdesség,
s ugyanakkor vágy is a gye.ngédSégre,a meleg
emberi kapcsolatokra.
Azután: gondolatilag végigkövethetjük azt is,
ahogy a két ember jeHerrie feltárul, f01'málódik
előttünk.
Katáé, aki a szerelemmel együtt,
amelyről nem képes lemondani, passzívan vállalja az egyenlőtlen kapcsolatból fakJadó kiszolgáltatotbságot is, ugyanakkor képes arra, hogy
egy más elkötelezettséget (a gyereket) cselekvőleg vállalva emberibbé tegye életét. És Annáé,
aki tiltakozik mindenfajta megalázás ellen, és
arra törekszik, hogya
maga módján amkítsa
életét. Ennyiben - ha elvontan nézzük - Mészáros Márla kedvelt nőalakjai bukkannak fel
újra. Az Eltávozott nap Szőnyi Erzsébetéhez hasonlók, akrik vállalják önmagukat, és a maguk
módján próbálnak meg tisztességgel, emberségesen élni.
Am mindezt csupán tudjuk, legfeljebb kikövetkeztethetj'Ük a film alapján - a film azonban ezt nem ábrázolja. Ugyanis hiányzik az az
erő, ami bevonna minket a m'Ű "körébe", hiányzik az elénk tárt folyamatok érzelmi átélésének
lehetősége.
rendező törekvése az érzelgősség
elkerülésére (ami egyébként nem mindig sikerült), a tőle megszokott visszafogottságra, szűk-

A

$zavúságra, szikár stílusra - ezúttal oda vezetett, hogy éppen azt nem sikerült megmutatni,
ami a történetet, a figurákat hitelesíthette volna: hogy hogyan játszódnak le a hősökben azok
a belső, tudati mozgások, változások, amelyek
kapcsolatuk létrejöttét, alakulását, cselekedeteiket indokolnák. Egyszóval: hiányzik a belső világ érzékletes ábrázolása. S végső sdron ézért
uralkodik el az egész filmen a hiteltelenség.
A hitelesség hiánya különös érzékletességge!
érhető tetten például a dialógusok megformálásában. Néha olyan mondatok hangzanak el a
filmben, mintha egy tartalomleírás szövegét vágták volna szét és alakították volna párbeszédekké.
"Csak örökbe ne fogadj. Az elhagyott gyerekek
mind sérültek" - mondja Anna Katának az első
éjszakai beszélgetés közben. Vagy később: "Elegem van a szülőkből. Inkább férjhez mennék.
Szükségem van erre a fiúra. Megszerettem. Vele
akarok maradni." Beszél így egy tizenhat éves
intézeti kis1.ány? Bizony, az ilyen szövegek, bár
feltehetően lényegre mutatóak akartak lenni,
csn.k didaktikus spekulációként hatnak.
A hitelességgel kapcsolatos hiányérzeteinket
fokozza a színészi játék gyengesége. Amilyen telitalálat volt annak idején az Eltávozott nap-ban

Kovács Kati főszereplőül választása (a iHm sikere nagymértékben éppen az ő alakításának,
még inkább egyéniségének köszönhető), olyan
sikerületlen itt a színészválasztás. Végh Gyöngyvér külső alkatában talán megfelelne Anna sze,repének: megszólalásig "hasonlít"
a figurára,
akit meg kell tketiene) formálnia. De sajnos
olyan mesterkélten, olyan "szabályos" tagoltsággal beszél, hogy ez elveszi szavainak hitelét.
Berek Kati játékában pedig talán versmondási
technikája ü.tött vissza, olyan intellektuálisan
modoros aszövegmondása.
Mészáros Márta új filmje fontos problémákról
szólhatott volna: a magányról, a teljesebb emberi élet utáni vágyról, a kapcsolatteremtés nehézségeiről és lehetőségeirőL... Azonban - főként a megformálás gyengeségei miatt - a történet, a figurák nem mutatnak túl önmagukon,
nem jelentenek többet annál, mint ami közvetlenül "elő van adva". S így az általános, valóságos problémáknak csupán egy "így is lehet" változatát kapjuk, amely mint morális tételek megfogalmazása az ismert mondást megfordítva - akár "igaz" is lehetne, csak éppen nem találó.

ORÖKBEFOGADAS fekete-fehér, magyar, Hurmia Filmstúdió, 1975.
R.: Mészáros Márta; 1.: Mészáros M.; Hernádi Gyula, Grünwalsky
Koltaí Lajos; Z.: Kovács Gyula; Sz.: Berek Katalin, Végh Gyöngyvér,
Szabó László

Kováca Mária

Ferenc; O.:
Fri'ed Péter,

27

(Markovics Ferenc felvétel.e)

Egy történelmi kaland kalandja
Palásthy György:

Kopjások

A történelem, ehsősorban saját nemzeti létünk
régmúLt vagy nagyon is közeli eseményei, fontos szakaszai, fordulópantjai - különöse n mindennek kalandos-izgalmas
mozzanatai, a látványos v.agy annak ható történések - mindig is
vonzották az olv.asó és a mozinéző figyelmét.
Ilyen szempontból érthető Berkesi András
és
Kardos György könyvének, a Kopjásoknak nagy
közőnségsikere.
Az aLkotók nem kevesebbre
váHakoztak (Sikertelenül), mint hogy - a kalandregény műfaji keretein és korLátain belül az egész ellenforradalmi
korszakot átfogó,
sőt
1956-ig ívelő cselekménysorban a magyar reak»
ció, fasizmus természetrajzáról adjanak hű képet.
Palásthy György rendező új filmjének téma-
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válas.násába viszont - Berkesi és a Kopjá'sok
népszer'Úségén kivül belej.átszhatott, hogy a
magyar történelemnek a két világháború közötti
bonyolult és tragédiába torkolló időszakát kevés
könyvünk és még kevesebb filmünk ábrázolja.
Sajnos azonban Palásthy beérte a regény lényegében váUoztatás nélküli adaptálásával, noha az átdoZgozásra a regény eszközei, igénytelensége miatt nagy szülvség lett volna. Az írók
nemcsak a figurákat gyúrták össze a [eketefehér ábrázolás szabványai szerint, de az egyes
helyzeteket is a legbanálisabb megoldások, Sablonok, stiláris fordulatok segítségével teremtették meg. Helyenként eTlkölcsi tanulságokkal,
(a
belső monológokat feUw.szná~va) "lélekrajzzal'l
is szolgálnak. Alapvetőbb baj, hogy történelem-

szemléletiLk ieegyszerú8Ítései a valódi politik4i
-társadalmi
összefüggések, mozgások lényegének elsikkadásához vezetne·k.
M~ndez érintetlenül átmentődött
a filmbe.
Csupán annyi az eltérés, hogy hiányzik a regény keretjátéka, illetve az alkotók - Bel'kesiKtlrdos szeUemében- 'Új, didaktikus befejezéssel
látták el a fiLmet. A főhőst, Rajooy Akost
egykori harcostársa, Titusz utasítására agyanlövik ..
Rajnay a kémelhárító és hírszerző osztály
tisztje, később vezetője, s nem mellékesen
a
revizionista célokért küzdő, illegális, de a kormány áLtal támogatott Kopjások new ezervezet
egyik fontos tagja. A Kopjás szervezet regénybeli modelljeként nyilván Prónay különítményétől kezdve számos fasiszta-félfasiszta egylet,
szövetség szolgált. A fitmben ez a szervezet 'Úgy
jelenik meq; mint valami kapcsolataival, haflalmával mindenütt jelenlevő titokzatos 'Úri mafjia, amit láthatóan Palásthy is a történelemmagyarámt kitűnő médiumának érzett. Segítségével - a maga módján - egy korszak szémos problémáját, fOlyamatát akarta felidézni.
Pedig konoentrálhatott volna a terjedetmes,
majd hatszáz oldalas regénynek csupán néhány
részletére, epizódjára, egy'Úttal jobban kidolgozva a szituációkat. Igyekezhetett volna a sematikus helyzeteket, apapirosízű
figurákat életre
galvanizálni, hitelesebbé tenni. A poLitika, a hatalmi strukt'Úra megjelenő képviselői eolvtelenek,
velejéig romlottak - s a.kárcsak a női a.lakok
-, könnyen megvásárolhatók. A másik pólus, a
munkásmozgalomban s az dlenállásban résztvevők teookenységének, magatartásának megrajzolásában sem árulták el a film készítői a legosekélyebb önállóságot sem. Rajnayt nagystílű
gazembernek kellene láttatni, de alakja mégiS
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szürkére, érdektelenre sikeredett - a többiekével együtt. A baloldaliaknak nincsenek egyéni
vonásaik, cselekvési és mozgási terük, így életltelen papirosfigurák C$UPárn.
A film tempója részben Palásthy atmoszférateremtő erejének hiányában, részben a széteső
ezerkezet követ<keztében vontatott. Hiába tűnnek fel 'Újabb és 'Újabb kémek, ellenkémek és
ügynökök - a dramaturgiai gépezet nyikorogva
működik. A koncepció hiányát jelzi az említett prob~mákon kívül, hogy a rendező lemondott minden filmszerű eszköz használatáról. A
vásznon minbha egy színdarab század eleji fényképezett változata peregne. Nem találunk benne képi ötleteket, fiimszerű beállításokat, megoldásokat. Ebben a közegben minden szó, mozdulat és cselekvés hitelét vesz·ti. Milyen árulkodóan jeUemző erejű az olyan jelentéktelen apróság is (rendezői gondosság!), mint hogy pé.ldátel
Rajnay Akos a romhalmazzá lőtt Berlinben, az
üszkös falak között 1945 májusában vadC>'Tla.túj
ballonkabátban sétálgat. A filmnek nincsenek
valódi, izgalmas pillanatai, egyetlen percr:e 'Sem
köti le igazán figyelmünket.
Igy és ezért válik végül is a mű konstrukciójában, szemléletében, "esztétikai minőségében"
egyarátnt e.lhibázottá. Láthatóan a színészek is
küszködnek megíratlan szerepeiikkel, coo..kjelen
vannak - nem az ő hibájuk -, ez a legtöbb,
amit munkájukról elmondhatunk.
Kömely már, hogy a kulturált szórakoztatásra a leg.különbözőbb filmmíífajokban, a vígjátéktól a krimiig, kalandfilmig szűkség van. Pa!.ásthy vá~la~kozásaazonban azt bizonyítja, hogy
alkotói elképzelések, koncepció és mérce nélkül csak kudarc lehet a végeredmény.

Gervai Andr6.

fekete-fehér, magyar, Hunnia Films.túdió, 1975.
R. Palásthy György; 1.: Berkesi András és Kardos Görgy ; O.: Forgács
Bálint András, Moór Mariann, Oszter Sándor, Kálmán György

Ottó; Sz.:

"A te sfrernlékedre nem fog virágot
tenni a császár"
Fukazaku

Kinji: A felkelő

nap zászlaja alatt

Amikor tokiói filmes és író barátaimat
arról faggattam, milyen fontos és értékes
film készült az utóbbi időben Japánban,
egybehangzóan A felkelő nap zászlaja alatt
című filmet említették elsőként. Elmon-'
dották, ihpgy Yuki Masaharu hasonló című
elbeszéléskötete miként csapódott be balról - a japán irodalmi életbe, akár egy
akna, megremegtetve az egész társadalmi
építmény talapzatát, A kötet különleges
jelentősége és népszerűsége elismeréseként
1970~ben NtAOKI-dijat kapott, ami a japán irodalmi életben a legnagyobb elismerésnek számít, Az öt különálló elbeszélésből azután Sindo Kanetc írt forgatókönyvet, a Japánban immár klasszikusnak számító Akutagava-dramaturgia szerkesztési elvei szerínt. Ezt az akutagaval
több nézőpontú szerkesztést mi is jól ismerjük a Rasomon című filmből, melyet
nálunk A vihar kapujában címmel vetítettek. (Kurosava filmje A cserjésben című Akirtagava-novellából készült, s a novella megjelent
magyarul is.) Mármost
azok a magyarországi nézők, akik láthatták Síndo nálunk is bemutatott két filmjét, a Kopár sziget-et és az Onibabá-t, s
emlékeznek még a Rasomon dramaturgiajára, bizonyára megértik, mílyen mélységes tisztelettel és érdeklődéssei ültem le a
vetítőben.
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A felkelő nap zászlaja alatt csakugyan
fontos film. Megdöbbenti a nézőt. Letaglózó képei után elnehezülterr áll fel az
ember, s csak azt érzi teljes bizonyossággal, hogy egy filmművészet kínlódó, recsegő-ropogó balrafordulását láthatta, s kár
lett volna idő előtt kiszöknie a vészkijáraton.
Mert bizony ebben a filmben irtózatos
indulatok feszengenek; mintha a rendező,
Fukazaku Kinji a puszta vállával akarná
szétrepesztgetni a fasizmus történelmi falait, s kétségbeesett akarnokságában nem
veszi észre, hogy végül is csak vicsorításra
futja az erejéből.
Vicsorgó antifasizmus?
Miféle torzszülemény lehet ez?
Szilárdan érzem, hogy ez a mű esztétikailag elégtelen. S ha pedig 'ez így igaz,
akkor azonnal abba is kellene hagynom a
róla való gondolkodást. Éppen elég történelmi ürülék rakódik ránk, amúgy is, az
esztétikai és emberi elégteleneégek számtalan változata: a népirtástól a néphülyítés ig, a lényeges dolgokagyonhallgatásától a lényegtelen jelenségek agyonbeszéléséig, egyszóval mindaz, amit proletár költőnk óta leginkább guanó-nak nevezünk,
keményen, vastagon, s amit annyira akarnánk végre elfelejteni.
Amde ez a japán film megmakaesolta

magát. Sehogyan sem akart kihullani az
emlékezetemből. Kétségbe voltam esve,
már-már azt gondoltam, utolért engem is
a guanó-végzet, észrevétlenül elzsibbasztotta
ösztöneimet,
agytekervény eimet,
görcsre kötötte látóidegeimet. Ez a gyanú
már önmagában is hivatásbeli
válságot
idézett elő bennem, hiszen filmes vagyok
és láttatni csak annak van joga, aki lát,
vagy a látás hiedelmében ringatózik.
Legmakacsabbul a film vége vésődött
belém. Az a jelenet, melyben a három lázadó katonát kivégzik a tengerparton. Nézzük, mi is történik 'ebben a jelenetben?
Üj-Guineában v.agyunk, 1945. augusztus
első felében. Japán katonák már hónapok
óta kilátástalan harcot folytatnak a partraszállóamerikaiakkal.
A veszteségek katasztrofálisak, lőszer már alig van, élelem,
ivóvíz semmi; a malária és az emberevés
hétköznapivá válik, a legyőzöttség megmásíthatatlan ténykérdés. Egy Goto nevű
szakaszvezető rúgja-vágja embereit, és öngyilkos rohamra vezényli szakaszát. Togasí őrmester' lázadást kezdeményez, Gotó-t megölik, elfőldelik. Egy társuk azonban félelemből elárulja tettüket Senda őrnagynak, aki azonnal halálra ítéli a lázadókat. A film egyértelműen sugallja, hogy
a lázadás emberileg nemcsak jogos volt,
hanem kötelességszerű. Emberek zendültek az embertelenség ellen. A megbánásnak, vagy lelkiismeretfurdalásnak
nyoma
sincs bennük. Utolsó falatként nem fogadják el a banánt. "Japán vagyok. Rizst akarok enni!" - mondja társai nevében is
Togasi. Összekaparják nekik a maradék
zsizsikes rizs t, aztán a tengerparton letérdepeltetik őket. "Merre van Japán?" kérdezi Togasi a vezénylő tiszttől, majd
leborulva imádkozik hazájához. Aztán a
három katona összekapaszkodík , az évek
óta beléjük súlykolt őrületet: "Haljunk
meg együtt!" - hörgi Togasi, majd elordítja magát: "Császááár!!!" ... Lövés dördül, meghalnak. Togasí felesége azt kérdi
harminc év múlva az egyik szemtanútól :
"Mondta-e, hogy éljen a Császár?" "Nem,
azt nem mondta, hangjában nem volt éljenzés, az biztos. Fellebbezés és tiltakozás
volt" - mondja határozottan a szemtanú.

Togasi felesége megy az utcán. Magában
beszél, de a férjéhez, mindenkihez szól :
"A te síremlékedre nem fog virágot tenni
a császár ... "
Gondolom, ebből a hevenyészett idézetből is világosan kiderül, hogy a film
szerzői keményen szakítanak a cs ászárNemzet-Isten mítosszal, és a Togasi-féle
kisemberekkel azonosulva szemlélik a történelmet. Azt talán fölösleges is hangsúlyoznom, hogy ez Japánban - és nemcsak
ott - milyen éles balra fordulást jelent,
de azt viszont tudnunk kell, hogy emögött
II fordulat mögött
jelentős társadalmi erők
állnak, olyan tiszteletre méltó alkotók,
mint például az irodalomban Fukazava, a
filmművészetben Sindo. Ha összehasonlitjuk az előbb idézett jelenetet Yuki Masaharu kötetének megfelelő részletével, kiderül, hogy ott a kivégzési jelenetben nem
éleződik ki a kérdés, a császár neve - s
vele együtt a császárság máig kikezdhetetlen fogalma - nem hangzik el, a szakítás
csak földereng, Sindo gondolatmenetében
azonban föl is izzik.
(Közbevetőleg kibukík belőlem a keserűség, hogy abban az évben, amikor Sindó
új filmje, a Hadakano ju ku sai = Meztelenül, tizenkilenc évesen a moszkvai fesz.tiválon sikeresen szerepelt, filmvásárlóink nem azt, hanem a Kardforgató lány
című szamuráj-grandguignolt
vették meg.
Mindenesetre a Puskin moziban úgy szégyelltem magam a Kardforgató lány vetítése során, mintha én követtem volna el
ezt a képtelenséget.)
Visszatérve A felkelő nap zászlaja alatt
esztétikai
elégtel ens égének s nyugos
feledhetetlenségének
ellentmondásához,
komolyan szembe kellene néznem azzal a nem is ritka paradox jelenséggel,
hogy bizonyos elhibázott művek milyen
beszédesen árulkodnak alkotóik emberi-világnézeti korlátairól, a film létrejöttét
meghatározó társadalmi -polí tikaí -gazdaságt
összefüggésekről, a történelmi folyamatok
alakulásáról. Az elihibázott művek is tükrözhetnek tehát, csak nem az esztétikum
prizmáján áthatolva, hanem röntgenszerűen. A teljesség élménye helyett pontos
diagnózisokat ismerhet meg a néző. Gon31

deljunk csak Bertoluoei Utolsó tangó-jára,
amiből sokkal messzebbmenő következtetéseket lehet levonni, rnint azt az alkotó
gondolná. Bertoluoci filmjében jól látom
azokat az üzleti-közízlésbeli béklyókat,
amelyeket a rendező akarva-akaratlanul
magára kötött a férfias areélű, ám csirkelelkű yenki úr szexuálpatalogíkus áriáitól
az érzelgős melodrámáig. Úgy látszik,
nemcsak azt kell érzékelnünk, merre lejtenek a nyugati film guritódombjai, hanem
azt is tudomásul kell venünk. hogy az esztétikailag értékelhető művek vonulatával
párhuzamosan létezik ez a. röntgen-pontosságú, paradox közlésí forma is;' vagyis a
művészet és a guanó között húzódó hadszíntéren - ahol csakugyan véres és tanulságos ütközetek folynak alkotók,mű32

vészek, külső-belső kényszerek között talruhatunk sokatmondó, sőt reményt sarjasztó látleleteket is.
Ilyen látlelet A felkelő
nap zászlaja
alatt. Világosan kiolvashatjuk belőle az
ember és az embertelenség rendszerei között vívott és, vívandó harc tragédiáit a világháborúban és a mai Japánban. Látható
Sindo intellektusának vergődése, hogy a
korabeli háborús gépezet és mai békés látszatú változatai között kimutassa az azonosságot. Sindo jól tudja, rnennyire történelmietlen és életveszélyes azt hinnünk,
hogya fasizmus korszaka lezárult a békeszerződések aláírásával. Az ernberellenes
rendszerek végigkísérték a történelmet, és
akármilyen külsőt öltöttek is, abban mindenképpen hasonlítanak egymásra, hogy

nem akarják elismerni azonosságukat saját magukkal. A propaganda-gépezetek
ontják a fennköltebbnél fennköltebb hazugságokat, hogyanépirtásokat,
tömeggyilkosságokat humánus célokkal leplezzék. Ha meggondolom, a vakítás hadműveletei hatékonyabban roncsolják az ernbert, mínt a szőnyegbombázások. Hiszen
az utóbbiak: csak egyéni létünket veszélyeztetik, viszont ahatalmilag hitelesített,
sőt erkölccsé emelt gyilkosságok az egész
.emberi nem eredendő lényeget, am a bizonyos "szabad és tudatos tevékenységet"
ostromolják. Hovatovább korunk emberének ellenállását nemcsak fizikai megsemmisítéssei torólja meg a gépezet, de a
megtévesztett tömegek, közösségek ezt erkölcsileg is ellehetetlenítik. Utal rá a film
is, hogyakételkedők,
szökevények, paranesmegtagadók családtagjai t kiközösítették a hátországban. A fasizmusok létrehozzák tehát megtévesztő gépezeteiket.
melyek a föl-föltámadó emberi reflexekről azonnal bebizonyítják, hogy az nem
más, mint· hazaárulás, a gyilkolás szabadságáról pedig, hogy az maga az emberi
szabadság. A megtévesztettség azután a kiontott vértől konzerválódik, a vakság félelembe oltódik, és emberöltökön át akadályozza a gondolkodás tisztulását. Sinrio
mint szocialísta azt is tudja, hogy a megtévesztettség burjánzó dzsungelében milyen őrült önfegyelemre és tájékozódó képességre van szüksége egy filmalkotónak,
hogy meglelje az egyedül járható ösvényt.
Egy régebbi beszélgetésünk alkalmával nagyon pontosan elemezte a japán filmművészet köré szoruló hurkok természetét .
Sindótól tudom, hogy a japán kultúra csodálatosés kegyetlen folyamatossága egyszersmind évezredes beidegzettségeket is
jelent, régebbi századok téveszméi,előítéletei csontosítják a ma élő nemzedékek tudatát. A letűnt japán társadalmak helterjes merevsége nem tűrte a személyiség
európai jellegű kibontakozását, ezért az
egyének ítélőerej e, a tömegek hiszékenysége még a háboru után is inkább volt középkorías, mint huszadik századi. Erre az
örökségre rárobbant
az atomkorszak
civilizációja, évezredele ütköztek össze
/.
I ,~

a lelkekben; az emberek idő és levegő után
kapkodnak, vagy magukba fordulva elszígetelődnek. A filmművészet dramaturgjai
a piackutató számítógépek lettek. Az értékes japán filmek látogatottsága a hatvanas években lezuharrt, de Sindo Kopár sziget c. filmtervével már korábban is tíz
évig házalt a pénzemberek között, s végül
baráti kölcsönökből sikerült csak elkészítenie. Kurosava pedig munkaalkalom híján Lfölrvágtaaz ereit. Eközben a Kabuki
szírspadokra betolakodott a Coca-Cola n~klám, s a televízió tizenkét csatornaja okádja a krimiket, musical-eket, melodrámákat,
slágereket reklámokat. A képernyökön
sugárban spriccel a művér, patakzik a műkönny, yenkisre operált mandula-szemű
lárva-lények versengenek az aranylemezért. Vagyis szólní szabad, csak nem érdemes. A társadalom már' nem önmagára
kívánesi, saját rnegtévesztettségét akarja
visszalátni a moziban is, mert a látszatok
mögötti igazságok kereséséről leszoktatták.
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mielőtt rászókott volna. Annak a filmművészetnek, amely a gyártó, forgalmazó
és a közönség igényeivel ellenkezve akar
élve maradni, nincs esélye. Vagy hozzáidomul a kor feltételrendszereihez, vagy elvetél. Az éledéshez meg kellene változtatni az adott társadalom tulajdon- és hatalmi szerkezeteit, irtani kéne a megtévesztettség dzsungeleit. Mindehhez a látás, önmagában csak előfeltétel, csak a tehetetlenség nyomasztó felismeréséhez elegendő.
Mit csinálhat ilyen helyzetben egy filmes? Rohangál homokzsákjaival a gát repedéseihez, s úgyszólván magától értetődik, hogy a homokzsák esztétikája felől
nincs ideje gondolkodni. Hiszen ismernie
kell a gát eresztékeit, a víz alattomos nyomását, a. talaj mély ebb rétegeit, a széljárásokat, felJhővonulásokat, folyton rohannia kell a gáttól a zsákíg, zsáktól agátig,
látnia kell, hogy egyre fogy a homok és
egyre tolakvóbb az áradat. Honnan szakítson időt az elmélyedésre?

a

Fölmerül a kérdés, vajon nem erkölestelen-e ilyen körűlmények között számon
kérní a teljesség iránti igényt? Hol az a
határ, ameddig a műalkotást kizárólag a
megoldás felől kell megitélnünk?
Elméletileg ilyen határ nem létezik.
Gyakorlatilag pel sze a megmaradás igénye,
vagy az alkotóerő megcsappanása miatt
belelátja az ember a félmegoldásokba, tragikus esetekben pedig a síneken keresi, a
vonatkerekek alatt. Mindezek ellenére a
teljesség-igény elvileg nem elegyíthető és
nem csorbítható semmiféle mellékkörülménnyel. Vagyis nemcsak fontos, hanem
jó művet kell létrehozni.
Ne gondolják japán kollégáink, hogy
nekünk meg kell erőltetnünk az emlékezetünket, hogya látás és a tehetetlenség
feszültségeiből születő torzula tokatelképzeljük, hiszen képzeletünket gyakran ilyen
történelmi tapasztalatok működtetik.
Igaz, minket nem a szigetszerűség zárt
tenyészete betegített, a mi országunk inkább átjáróház volt; a tatár lovasoktól a
német tankokig a fél világ átvonult rajtunk, tűz és vastakaró alatt fortyogtunk,
döglődtünkévszázadokig,
koponyáinkba
vakondok, mellkasainkba fekete ~adarak fészkeltek, akár Fukazava Narayamájában. Forradalmaink. szabadságiharcaink
vérbefojtása után sokan összetévesztettek
minket valamiféle sakálhízlaldával. Igaz,
nem volt császárságunk, de volt Lovas
Tengerészünk, nem volt Hirosimánk, de
volt Aus!Cihwitzünk,nem volt Új-Guineánk, de volt Don-kanyarunk, s igaz: nálunk is a feudál-fasizmus ingoványába
kellett szocíalista pilléreket eresztenünk.
A világihá:borúutolsó hónapjaiban azonban rengeteg Togasi-szerű szökve-lázadó
katónánk volt. Megásatták velük is a gödrüket, akár Yukí Masaharu könyvében, s
máig jeltelenül nyugszanak, bár emberileg nézve bizonyára tisztességesebbek
voltak, mint sok túlélő. A fasiszta gépezet

itt is egyének tragikus sorsává tördelte
szét az ellenállás lehetséges formáit.
Persze, ezek a hasonlóságok és különbségek csak amolyan köldökszagú belügyek.
A világ közben összerándult : az elkötelezett érzékenységű emberen, akárhol él is,
átzuhantaka Vietnamra szórt bombák; az
immár géppisztollyal irtott indiánok értétlensége megjelenik a mi tekintetünkben is, s néha már az anyánktól tanult szavak is nehezen jutnak eszünkbe.
Mennyive1 egyszerűbb volna a filmkészítés, ha bomladozó emlékezetünket válamilyen jámbor agyérelmeszesedéssel igazolhatnánk. vagy ha szavaink fogyókúráját azzal menthetnénk, hogyafilmesek
végül is nem írástudók.
De talán éppen a világnak ez a sajátos
idegrendszeri egyneműsödése kötelez minket mindenféle egyszerűsítés, provinciális
bánat meghaladására. Az írástudók szigorúsága, a műalkotás teljesség-igénye ránk
is vonatkozik, filmesekre, mert a megtévesztettség elleni világméretű háborúban
semmiféle ellenmegtévesztéssel nem nyerhetünk csatát.
A feLkelő nap zászlaja alatt rendezője
engedményekre kényszerült: Ieegyszerűsítette a leegyszerűsíthetetlent. Engedett a
spriecelő vér látványának és amelodráma
csábításainak, besétált a tévestársaságok
utcájába. Egy filmesnek pedig gyanítania
kell, hogy annak idején hárommillió Tpgasit ugyanezen az utcán vezényeltek a
pusztulásba.
A japán kultúra tisztelete kívántat ja velem, hogy Fukazaku Kinji rendező kerülje el ezt az utcát, s készítsen olyan filmet,
amely önmaga helyett magát a gépezetet
vicsorogtatja.
S hogy arra a már-már növényi türelemre egy ilyen film elkészítése előtt vagy
után van-e nagyobb szüksége egy filmrendezőnek, azt magam sem tudom. Honnan is tudhatnám ?
K6sa Ferenc

A FELKELO

NAP ZASZI1AJ.A ALATT (Gunki hatameku motono) fekete-fehér,
japán, 1971.
R.: Kinji Fukazaku; 1.: Kanetc Sindo; O.: Hirasi Segawa; Z.: Maikaru Hayasi; Sz.:
Tetsuro Tamba, Saciko Hidari. Sinjiro Ebara
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PREMIER PLAN

Máriássy Félix
Egy félbeszakadt

művészi

pálya

Egy régi mondás szerin t a filmrendezők
a gyár udvarán születnek, húsz, huszonöt,
harmincéves korukban. Művészi pályajuknak nincs gyermekkori előzménye - néhány ritka kivételtől eltekintve - legalábbis a mai filmtörténetírás gyakorlata
szerint. Ki nyúlna egy festő, egy költő
életművének elemzéséhez.
személyisége
legmélyebb titkához, amíg nem világította át gyermekkorát, a környezetet, amelyben nevelkedett, az embereket, akiket idealizált vagy elutasított magától, a tájat,
mely beleivódott az ifjú szemébe, a falut
vagy várost, amelynek utcáin csavargott?
Kibontakozó művészi látásának, vonzalmainak, világképének, hovatartozásának
első felpattanó csírái rejlenek ezekben, s
a még homályos ellentmondásokban, konfliktusokban, melyeket pirkadó tudatában,
még valószínűbb, hogy érzelmeiben, gyermeki fantazmáiban élt át, de a valóság
erejével, hogy aztán egy életen át, makacsul, s többnyire ösztönösen ezek megfogalmazását keresse műveiben. Tág tévedési határok között az életműből vissza lehet következtetni mindezekre - csöndesebb, változatlanabb. nyugalmasabb korokban. De Máriássy Félixé éppen' nem volt
az.
Művészetének jellemzéséhez, muveszi
alkatának vázlatához marad tehát az élet-

mű, a bizonytalan visszakövetkeztetés, a
lexikonok száraz, szűkszavú adatai vagy
éppen semmitmondása, s az a néhány nyilatkozat, melyeket szerénysége - inkább
szemérmessége - ellenére hivatásbeli kötelesség vagy baráti vonzalom kikényszerített belőle. De ezekben is a legfigyelemreméltóbb, hogy mennyire személytelen
igyekszik maradni, nemcsak jellemző emlékeit, mélyebb élményeit kerüli el meszsze, mintegy kívülről, tárgyilagosan nézve önmagát, de filmjeiről is - talán a Rokonok-at, a Budapesti tavasz-t és az Imposztorok-at kivéve - ugyanezen a tárgyilagos hangon beszél. Amibe érzelmei is belopakodnak, amiről izgatott, személyes
hangon is tud beszélni, az a munkához,
a filmkésziteshez való kapcsolata, az a
gyári "nyüzsi-büzsi" - az ő kifejezésével
szólva: -, amely mindig körülvette; amit
szeretett, s amihez való vonzalmát szemérmessége sem fedhétte el.
Kortársak, kortársi kritika s filmtörténet is - különösen a Budapesti tavasz és
a Csempészek óta - a lírai elbeszélőt látta és kereste benne, aki a fájdalmas drámát, sorsszerű konfliktust, nagy szerivedélyeket feloldja a hatásos és érzelmes képek légkörében, a tárgyi világ aprólékos,
kisrealista mozzan3taiban,a
múló időnek
alávetett mindennapok kicsit mindig fájó
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lírájában, Hogy volt más hangja is, tudott keményebb, csípősebb hangon is megszólalni,arról
a sokban ellentmondásos
életmű, a nehéz akadályokkal teli életpálya néhány kísérlete is meggyőz, s nemcsak szatirikus, finom ironikus kedvéről és
e műfajokhoz való tehetségéről. mint a
Fügefalevél és az Imposztorok, de számos
filmjének epizódja, vígjátékba illő mellékalakja. jelenete is a korabeli vígjátékokénál tartalmasabb, igényesebb humoráról.
Korán megszakadt életpályájá, művészi
fejlődese mindezt már csak meg nem valósulható lehetőségnek hagyta meg, amely
felszabadíthatta volna azok alól a gátlások alól, melyeket fentebb összefoglalóan
szemérmességnek neveztem.
Bár valószínű, hogy ez a - művészetben, különösképp a lírában fékező hatású
- érzékeny szemérmesség, mely irtózott
az exhibicionizmus minden módjától, még
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a személyiség lépten-nyomon való kitárulásától is, nem kialakult szokásához, neveléséhez tartozott, hanem jellemének egyik
vele született vonása volt. Ez az a tulajdonság, amely a magyar írodalomban hoszszú időre - Arany Jánostól Ady fellépéséig és a Nyugatig - szinte kötelező nemzeti tulajdonsággá lett. A líra áttételessé
vált, tárgyakba. élethelyzetekbe áramlott
át, tárgyiasult. Személyes hangon csak
ideákról illett vallani, titkos, belső érzelmeíkről, személyükről csak azok mertek
szólni olykor, akiknek nem volt más választásuk, s felrúgták az irodalmi illemszabályt, mint Vajda János. Az érzelmeknek ez az illem követelte, külsőséges lefojtása szükségszerűen vezetett el, átáramolva a prózára is, ahhoz, amit kisrealizmusnak szoktunk nevezni a századfordulón, s ami sokáig még Kosztolányi novelIáiban és költészetében is továbbélt, kor-
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szerűsödve az európai realizmus hatására.
Máriássy Ady halálának évében született.
Csak gyermekkorának. környezetének ismerete fedihetné fel, hogyan hathatott rá,
alakíthatta szemléletét ilyen érvénnyel egy
megelőző kor műveltsége és illernszabálya.
Annyira, hogy ha - mondjuk - Justh
Zsigmond Hazai Naplójában találkoznánk
véletlen ül vele - mint ahogy fel is tűnik
benne néhány lhasonló írói és művészi alkat -, csöppet sem csodálkoznánk. Szemléletének, müveltség-felfogásának
ezt a
- jobb szó híján - "elkésettségét" ő maga is érezte, s hogy telj esen sosem tud ta
átformálni, annak oka talán az, hogy a
hagyományok nélküli, új filmművészetünkben ez frissnek hatott, valami egészen más volt, mint amit addig csináltak.
Mi volt e kisrealista szemlelet lényege?
A mindennapok apró dolgainak éles megfigyelése, a mindennapi emberek perspektívája; egy kis spleen vagy éppen anekdotaszerűség, az egyéni sors kihangsúlyozása, az emberi kapcsolatok megfejthetetlennek tűnő titka, a magányosság érzése;
a Kató-versek szornorkás vidámságától a

Pacsirtá-ig, a bánat arisztokratizmusától a
plebejus részvétig a szegények, az elesettek, a szánandó sorsúak iránt. A megíegyelmezett személyiség, az elfojtott érzelmek szétáramlása a mindennapok kis drámái felé. Nem volt feltétlen negatívum, hiszen - ha szűk látóhatáren belül, az egyén
szintjén és mértékében is - a míndennapok kisemberei felé fordult, azok sorsát
írta le, gondjaikat, szenvedésÜ!ket ábrázolta többnyire. A fáziseltolódás, az "elkésettség" a társadalmi-történelmi
problémákkal szemben mutatkozik.
A kisrealista szemlelet l'eménytelenü1
birkózik az egyén körén kívül eső társas
összeNggésekkel , társadalmi problémákkal, megreked az egyén sorsának végzetszerűségénél. A történelem a nagy társadalmi csoportok, osztályok mozgását állítja előtérbe a századforduló óta, új, elvont
fogalmak kidolgozását követeli meg, az
egyéni sors, jellemformálódás, drámai szituációk mögött mindinkább mint ezek l€nyegét határozza meg. A valóság e lényegéhez viszonyítva az egyén csupán efemer
jelenség. A maga konkrétságával - leg-
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alábbis az elbeszélőí és drámai - muveban, amikor első filmjét, a Szabóné-t megszetnek szükséges alanya, de sorsa, konf- . csinálta. Ugyanakkor - s ezt nem lehet
liktusa, története a nagyobb csoportok
eléggé hangsúlyozni - őszintén, nyíltan
mozgását, az absztrakt fogalmak dialektielkötelezett je volt a partnak, annál is inkáját, az efemer mögött a valódi lényeget
kább, mert művészi érdeklődése, szeretete,
kell hogy kifejezésre juttassa. Már a pol- együttérzése azokhoz az - akkoriban még
gári nagyrealizmus is több nemzedékre
nem kétes értékű kifejezéssel élve - "egyterjedő családokban gondolkodik, a kor szerű emberekhez" vonzotta, akik a mindennapok sodrásában éltek, a maguk egyéművészete számára a társadalmi osztályok,
a nép, a nemzet válik realitássá, az U] ni látókörén belül gondolkoztak, éreztek;
szemlélet az absztrakció felé halad, ennek
s nyilvánvaló volt, hogy ezek az ernberek
- osztályfogalmakban meghatározva ábrázolása válik feladattá.
Tudj-uk, hogy e szemléleti változások éppen azokhoz a néprétegekhez tartoztak,
á társadalmi harcok, új termelési módok, a rnunkássághoz, szegényparasztságho z, a
új technika kísérőjeként - sok életpályáfélproletár kispolgársághoz, melyeknek felszabadításáért, boldogulásáért a párt harnak adnak, s nemcsak a művészet terűletén, drámai fordulatot, teremthetik meg colt, az új, szocíalista struktúrájú társadalmat szervezte. A konfliktus tehát,
konfliktusok egész sorozatát. Ezek a konfliktusok - az önmagával való konfliktuamely mindjárt a Szabóné után kipattant,
nem ezekiben az elsőrendűen politikai kérsai is - kísérik végig Máriássy Félix aldésekben gyökerezett, de való, hogy nem
kotói pályáját. Kár volna itt szemérmeskedni, vagy valamilyen meggondolásból el- is volt tisztán művészeti, esztétikai terfedni az igazságot, legalábbis azt, ami így mészetű.
utóbb fölfedhető. A kisrealista szemléleti
S itt mindjárt egy olyan problemába
mód, mind gondolkodásban, mind művészi
ütközünk, mely jószerével ma is vitathaábrázolásban - már tárgyias lírájánál, lí- tó. Teljesen időszerűtlen, korszerűtlen, Tetrikus elbeszélői tehetségénél. vonzalmainál
rográd volt-e az a humánummal telt kisrealista művészi szemlélet, melyet töbfogva is - kialakult, adott volt Máriássy-
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bek közt Máriássy is magával hozott, de
igazi, őszinte sajátos és meleg hangú lírával egyedül ő képviselt? Nem biztosította
volna-e jobban - ha nem is mint kizárólagos, de mint egy tradíciókkal rendelkező irányzat többek mellett - a művészet
folytonosságát, ami éppen a tömegektiidati fejlődése szempontjából fontos és
szükséges? Szemben ezzel, vitathatatlan az
akorkövetelmény,
mely az akkori kultúrpolitikának minden fórumán kifejezést
nyert, hogyakisrealista
emberábrázolás
szűk kiörét kitágítsa, az egyén látókörén
messze túlnyúló, hatékony társadalmi erők,
eszmék kifejez~re jussanak az alkotásban.
Hogy mennyire volt szükségszerű a sema-

tizmus - nem lévén még más eszköze az
erők, az új eszmék, társadalomszervezés
konkrét kifejezésére, ábrázolására, mint
maga a működő apparátus, az egyes funkciók, funkcionáriusok jelenléte, szerepe nem ennek a tanulmánynak a témája. Ismeretes, mennyi kényes kérdés, vita merült fel e szerepekkel kapcsolatban, menynyi követelmény, hogy ott is érvényesüljön a hatásuk, lehetőleg látványosan, azonnal, egy szavukra, mégha az vezércikkízű
volt is, ahol ezt a mindennapi élet tapasztalata már nem igazolta, S itt nemcsak a
magánéletre gondolok; a közösségí élet, s
a tudat struktúrája is százszor bonyolultabb ennél, semhogy az ábrázolásnak ilyen
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mesterkélt
módja
hitelessé
válhatna.
Ahogy rnűvészí hitelt nyert - mert ez is
megtörtént néhányszor -, ott utólag míndig kimutatható, hogy az alkotónak sikerült mégis - lélektani vagy morális, tudati vonásokra lelve - egyénített figurát
embert csempésznie a puszta funkció mögé. Mint Máriássynak a Szabóné esetében.
Most, huszonhat év után, újra megtekintve az ominózus filmet, melyet állítólagos hi:bái s vélt hiányosságai miatt sematikusnak kiáltottak ki, az ember alaposan
meghökken : a film tökéletesen valósághű korrajz, mindaz, ami csupán sematízmusnak hatott, a naiv gyári történet, egyes
alakok, a feszesen betartott funkciók hierarchiája, a pontosan előírt ünnepi dekorációk, a felfokozott lelkesedés külsőséges megnyilvánulása, mind a kor [ellegze-
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tes tünetei közé tartozott, akkori magunknak jellemzője lett. Az történt ugyanis,
hogy Máriássy a maga elfogulatlan kisrealista szemléletével, részletekbe menő
aprólékosságával, ismert atmoszférateremtő erejével a sematikus mozzanatokat is,
mínt a kor jellemzőjét belekomponálta a
képbe, akárcsak egy dokumentumfilmben.
Ezek voltunk, így gondolkoztunk, ilyen
dekorációk, külsőségek között éltünk. Alkinek tetszik, ma akár szatírának is tekintheti. Természetesen nem szűnik meg naivnak, sematikusnak lenni, csakhogy ezt a
sematizmust egy realista művész éles tekintete .önkéntelenül átvilágította. Igaz, a
címszereplő Szabóné, akinek alakját hol
túlfdkozott tudatossága miatt, hol éppen
ellenkezőleg, ösztönössége miatt mondották sematikusnak, megszűnt annak a pozitív hősnek lenni, akinek szánták, s akit
akkor látni akartunk benne. Egy naiv,
rendkívül egyszerű gondolkodású, tiszta
asszony, aki éppen hiszékenységében pozitív irányba cselekszik: emberi kapcsolatokat, valódi közösséget tud létrehozni brigádjában - ennek a folyamatnak az ábrázolása teljesen hiteles -, aki a magánéletében is ugyanezt a tísztaságot követeli, s jut ígykonfliktusba a szerelemben;
nem korrengető. nagy dráma, csak halk lírai elbeszélés, lényegében akisrealista
szemlélet látóhatárán belül. Sematizmusa
ellenére.
Máriássy később ezt a filmjét is egy kalap alá vette a Kis Katalin házassága és a
Teljes gőzzel című filmjével. Egyaránt sematikusnak minősítette mind a hármat.
Nem volt egészen igaza. A Szabóné és a
Kis Katalin összevetése a filmtörténetnek
is jócskán tanulságul szolgálhetna, nemcsak Máriássy művészi pályájának indulását, de a sematizmus történeti kialakulását illetően is. A két utóbbi filmjében a
lírai-realista
elbeszélő emberközelségét,
valóságmegfigyelését, érzékeny atmoszférateremtését tökéletesen fe1szívta az előírt
séma. Az első olyan filmje, amelyre büszke volt, s vállalt minden részletében, a
Rokonok.
Nem feladatunk Máriássy minden filmjét újraértékelni, a kritikákat megerősíte-
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ni vagy vitázni velük, nincs is okunk rá,
a Rokonok kapcsán a legkevésbé. Pályájának konfliktusos pontjait keressük - s ez
elég sok -, amelyek végül oda vezettek,
hogy alkotói tevékenysége során sosem tudott hosszabb ideig egyenletes művészi
színten maradni, mintha folyton új és új
hangot, kifejezési formát, témakört keresne, holott soha nem volt kedvére a kisérlétezés, nem különösebben vonzották a
modern film divatos kifejezési eszközei; a
modell, a szimbolizmus, a pusztán képi
asszociációkkal létrehozható állítólagos elvont fogalmak, a film meséjén és emberábrázplásán túli mondanivalók, gondolatok kortársi kísérleteit jól ismerte, némelyiküket szerette is, de sosem volt hajlandó a mozit, amelybe valódi közönség ül
be, akármilyen. változó volt filmjeinek sikere, fölcserélni kísérleti laboratóriumra,
melybe szerinte csak intellektuel-Iantomok . könyökölnek a divatáramlatok parancsára. Egyik nyilatkozatában -erre a
kérdésre egy Montaigne-idézettel válaszolt: "Ha valaki nagyon. sokat tanul,
aztán mindent elfelejt, ami megmarad
benne az a kultúra."
Talán erre
gondoltak azok is, akik a Rokonok lát-

tán ki elismerően, ki rosszhiszeműen - megjegyezték: Máriássy végre
hazatalált. Ez utóbbiak nem Móricz regényének nagyszerű, megkapóan hiteles légkörű filmadaptációjára gondoltak. A "hazatalált" annyit jelentett számukra, hogy:
a vármegyék tovatűnt dzsentrivílága: itt
aztán Máríássy "ottJhon van", minden típust körme hegyéig ismer. Nem volt jobban otthon benne, mint a kisemberek névtelen világában, ahova tárgyias lírája, szeméremmelmegfegyelmezett érzelmei, kisrealista szemléletének vonzása - mint az
önkifejezésnek számára egyetlen lehetősége felé - vitték. A Rokonpk nagyszerű
emberábrázolása, a tipusok plasztikussága,
az üres zsebű úrhatnámság mögött meghúzódó korrupció és pitiánerség, a "fenn
az ernyő, nincsen kas" légkörének ábrázolása nem azért sikerült ilyen erővel és hatásosan, mert Máriássy itt különösképpen
",ottJhonvolt", hanem mert szerette, s ebben a kérdésben mélyen megértette Móriczot; a regénynek ez a vonulata szinte magától kinálkozott számára a képi megfogalmazáshoz. Különben is nagyszerűen
tudta minden filmjében színészei játékát
formálni, kíhozni belőlük az adott helyzet43
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ben, figurában a legtöbbet. Távolabb állt
tőle Móricz parasztvilága, az a fajta érdes emberség, tűz, az évszázados, elfojtott
düh, a nyomornak az a meztelensége, mely
Móricz szegényparaszt jait jellemzi. Máriássy lírai kedélye nem kaphatott belőlük tápot, a Rokonok-ban
is csak háttérként jelennek meg, néma arcok, sóvárgógyűlölködő szemek csupán. Még a legtisztábban lírai szándékú filmjében, a
Csempészek-ben
sem jut e paraszti világban sokkal mélyebbre : csak a falusi nyomor
illusztrálásának néhány változatáig ; de itt
először jelenik meg magyar filmben a tudatosan rekonstruált, hiteles folklór a menyegzői jelenetben. A drámai cselekmény,
az elbeszélés izgalma csak a film utolsó
harmadában kezd hatni, de ez főleg a
Szabó Pál három novellájából összehozott
forgatókönyv hibája. Mindennek ellenére
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ez a két film a már klasszikussá lett Budapesti tavasz-szal jelenti Máriássy Félix
művészi pályájának csúcsát.
S mert éppen ez utóbbi filmjével ka:pcsolatban merült fel először az olasz neprealizmus közvetlen hatása a magyar filmművészetre, s mert ez később mély belső
konflíktussá lett Máriássyban, szólnunk
kell néhány szót erről. Ö maga - amen ynyiben egyáltalán reflektált rá - mindig
tiltakozott az ilyen - hol vádként, hol
dicséretként - elhangzó feltételezések ellen. Okkal és joggal, legalábbis a maga
filmjeit illetően. Az igazság az, hogy nem
volt mit tanulnia az olasz neorealizmustól. Ha úgy tetszik, már "neorealistának"
született, s ha véletlenül olasz rendező, ma
a neorealizmus úttörői közt tartja számon
a filmtörténet. Hiszen az olasz neorealizmus valami hasonló irodalmi talajból nőtt
ki, mint amilyen a magyar kisrealizmus,
s Máriássyban készen vplt mindaz, ami
ennek filmi megvaló-sításához szükséges: a
lírai hang, a kisemberek iránti vonzódás,
a tárgyak szeretete, a mindennapok atmoszférájának képi megteremtése, a kissé fanyar humor, az egyéni sorsokban feloldódó kis drámák ábrázolása" a mozgás, a
mozgalmasság mint képi' kifejező eszköz,
Miért kellett volna neki az olasz neorealizmus hatása ahhoz, hogy a Budapesti
tavasz-ban két üldözött, megalázott ember
történetében, lírai szerelmében, fájdalmas
tragédiájában - és azon keresztül - érzékeltesse egy adott történelmi helyzetben
a nemzet drámáját is? És mi lett volna akkor, kérdezhetnénk, ha ez a film valóban
a neorealizmus hatása alatt születik? Kívülről tekintve semmi. A Budapesti tavasz
ugyanolyan értéke maradna a magyar
filmművészetnek, mint eddig. Csakhogy ez
a gyanakvás, melyet később az Egy pikoló
világos, s még inkább a Külvárosi legenda
hangvétele csak megerősített, valójában
ekkor már, 58-ban, mást is jelentett. Felnőtt egy új filmes nemzedék, részben Máriássy tanári keze alatt, amelyről azt szoktuk mondani, hogy kamerával a kezében
született, s amely a gyorsan szétfoszló neorealizmusnak szinte a főiskola padjaiból
intett már búcsút; s egyáltalán az irodalmi

.4.lmatlan évek

indíttatású filmeknek. A nouvelle vague
nemcsak új hullámot jelent, hanern a régebbi képi kifejezésnek, képkompozíciónak, vágásnak, a filmkészítés koncepciójának avulttá nyilvánítását
is - legalábbis
egy időre -, a kísérletezések korát a nemzetközi filmművészetben. S ha ez nem
volt is általános minden nemzeti filmművészetben, de neorealistának lenni azért
annyit jelentett, mint irodalmias, érzelmes,
sztoris filmeket csinálni, ez pedig kimondatlanul is a "papa mozija" volt.
Természetesen, Máriássy még csinált néhány jelentős filmet, más felfogásban, más
hangnemben. Ezek közül az Almatlan évek
- öt egyenetlen, változó értékű novella
fűzére, melya
felszabadulás ig kíséri a
csepeli munkások sorsát a nehéz években
- még szinte változatlanul a régi hangnem, irodalmlas elbeszélés, a nála megszekottnál sötétebb tónusban; rendkívül
pontos, aprólékos környezetrajz, a tömegmozgásból felvillanó jellegzetes arcok, a
mozgalmasság sok remek képi kompozíciója (nagyon szerette a gépek forgó kerekeit
mutatni atmoszférahatás
-,
nagyon

sok filmjében látunk száguldó vagy éppen
kiinduló vonatot).
Merőben új hangot jelent a Fügefalevél,
a szatirikus, csípős irónia hangját. Képileg
itt sincs semmi új, szigorúan ragaszkodik
konkrétságukhoz; mint annyiszor hangoztatta: a nézőnek mindig pontosan tudnia
kell, hol játszódik a történet, ki honnan
jön, hova megy. A film nem több, mint
egy fricskázó, jókedvű anekdota, de - ha
bizonytalanul is - a gyöngéd lírikus elbeszélő itt is jelen van a naiv szerelmi
szál szövögetésében, s egy végső legyintésben, eh! bocsássunk meg mindenkinek,
nem történt semmi. De van egy különös
jelentésű figurája, Géniusz, látszólag a
már sokszor kipróbált, mindent helyre tevő funkcionárius szerepkörben, de furcsa
módon mégis áttétéles tartalommal, mely
a filmnek végül szinte általánosabb érvényű, már-már szimbolikus jelentést ad.
Különös, hogy ezzel a véletlen adta
szimbolikus áttétellel még egyszer megpróbálkozik a Kötelék-ben. Ez talán a legsikerületlenebb,
legkedvetlenebb
filmje.
Nyoma sincs benne a lírai kedélynek, az
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éles szemű realistának, atmoszférát, jó
Hogy aztán a következő .filmjében, az
pillanatokat még sematikus filmjeiben is Imposztorok-ban
mégis csak rátaláljon a
teremteni tudó rendezőnek. s amit vitat- szatirikus ábrázolásra, az irónia hangjára,
hatatlanul míndíg magas szinten tudott, a hogy fenntartás nélkül, kegyetlen komészínészvezetés, az alakformálás kivételes diában mutassa be SOTraaz ellenforradaltehetsége is cserbenhagyja. A Kötelék mi Magyarország "történelmi" urait, Próha a fáradt történetnek valóban van vala- nayt és a többieket, akikhez képest a Romi szirnbolikus jelentése - alig több, mint
konok korrupt dzsentrivilága csak egy viaz önmaga belső, legszemélyesebb konf- déki jótékonysági egylet. Csakhogy az az
liktusára való utalás; kitörni csak egyszer ellenforradalmi komédia egyben a nép trais abból az életre szóló, szigorú fegyelem- gédiája, véres feláldozása. Máriássy nemből, szemérmességből, mely legmélyebb ér- csak nevettetni akar az urak komédiájával,
zéseit is csak áttételesen. tárgyiasítva en- ostoba, senki-voltuk leleplezésével, ezt
gedte kifejezésre juttatni;' legalább egy könnyű volna megtennie akár a Lajta-bánrövid időre, egy pillanatig föl a fellegekig, sági epizóddal vagy Károly király puccsönfegyelem nélkül, az lenni, aki nem volt. kísérletével. A véres tragédiát is éreztetni
Talán szándékos önirónía villant fel abban, akarja a maga megrendítő hatásával. a
hogy filmjének hőse egy műtrágyaszóró
történelmi pojácák félelmetességét a szarepülőgép pilótája, aki míndig tíz métertirikus komédia bonyodalmai közben, s ez
rel a föld fölött repül. De az ironikus nem mindig sikerül; néhol csak betét jelhangot, melyet ez .a körülmény felvillant, legű epizód marad az erre szánt jelenet,
elfelejti vagy"'észre sem veszi, halálos ko- vagy pusztán illusztráció, néhol szándékmolyan mondja el a. melodrámát.
talanul a komédiával keveredik, mint a
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szénaetetés valójában szörnyű képeiben.
Pedig Máriássy ezúttal megint biztosan
tart kezében mindent a legapróbb részletekig, a színészek irányításától a környezet pontos megrajzolásáíg,
a gondosan
megválasztott tárgyak, ruhák hitelességéig.
De igazi atmoszférát mégis csak a szatíra
síkján tudott teremteni; a tragikus vonal
is hiteles, egy-egy pillanatra megrendítő,
de a film egésze sok helyen mégis úgy
hat, míntha két filmet vetítenének egyszerre a vászonra, alkotója hiába keresett
a kétféle látásmódot, a komikusat és a
tragikusat
valamiképpen
összekötő
figurát Apostolles alakjában. De az
új szatirikus-ironikus hang, a nagy komédiák lendülete már kiformálódott benne,
az oly sok filmjében fel-felvillanó fanyar
humorával. friss ötleteivel fűszerezve.

Merész és nagy kísérlet volt a megújulásra, s folytatást ígért ...
Mégis ez lett utolsó filrngyári filmje
(utána már csak a tévében rendezett). Elfáradt? Betegsége tartotta gúzshan? Vagy
félrehúzódva megint új formákat, új hangot keresett magában? Talán - lelke mélyén - arra a halkan, tisztán csengő Urára vágyott, egyszeru emberek egyszerű
kis történeteire. melyeknek ideje ő
tudta a legjobban - örökre lejárt. A mozi
más lett, megváltozott. Ezért értette meg
és segítette a fiatalabbakat, akik új kifejezöeszközökre, hatásokra törekedtek, más
hősöket, témákat kerestek. De ő maga arról a régvolt moziról álmodott, amelybe
az emberek még sirni vagy nevetni jártak. Hogy közben az általa annyira szeretett gyári "nyüzsi~büzsi"~bőlnehány nagy,
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szép és jelentős filmje született; hogya
munka lázával, konfliktusokkal, válságokkal és tanulságokkal teli életpályája az új
magyar filmművészet kicsinyített tükre,
s immár végleges, kitörölhetetlen része

Köte Zék

lett; erre talán csak az utolsó pillanatban
gondolt. De szemérmes szerénysége nem
engedte, hogy igazán higgye.
Hegedúl Zoltán

Vallomások
A Rokonok

Most, hogy befejeződtek a Rokonok círnű
film felvételei, sokan azzal üdvözölnek:
no, örülsz, hogy túl vagy rajta? Én meg
kissé irigykedve nézem azokat a rendező
kollégákat, akik éppen forgatnak, vagy éppen készülődnek a felvételek megkezdésehez. Mert hiszen a filmrendező akkor érzi jól magát, amikor rendez, amikor együtt
van a "forgatócsoport", és az a körülbelül
hatvanszemélynyi kollektíva több hónapon
keresztül, ki-ki a saját területén,beosztásában együtt dolgozik egy közös cél érdekében.
Mórícz sokszor oldalakon keresztül írja le
azokat az ellentétes érzéseket, azokat a
lelki folyamatokat, melyekből hősének,
Kopjássnak egy-egy' cselekedete fakad.
Minden mpndat, minden szó mögött ellentétes gondolatok harca. Ezzel a szereppel
kellett megbirkóznia Ungvári Lászlónak
Kopjáss megszemélyesítőjeként, S hasonló'
feladat előtt állt Tolnay Klári - Lina, Rajnay Gábor - a polgármester, Pécsi Sándor
_. Kardics, Temessi Hédi - Magdaléna,
Uray Tivadar - Bisztriczaiszerepében.
A gondolatok képben való ábrázolása-

nál a színész eszközei mellett igyekeztünk
minden filmeszközt is felhasználni.
Egy varrógépzakatolása, egy boI"ÚStáj,
a kor ízléstelen ruhái, a ma már groteszken ható charleston tánc, egy kóbor kutya a város utcáján, egy távoli vonatfütty
- mind-mind segédeszközök a szereplők
gondolatainak, érzéseinek érzékeltetéséhez.
A kor ábrázolásánál segítségül vettük Móricz akkoriban írott riportjait, képviselőházi tudósításait.
(Esti Budapest, 1954. május 20.)

A művész társadalmi

szerepe

- Meg szeretném kérdezni, hogy érzése szerint
van-e a művészetnek, a filmművészetnek feladata, rendeltetése vagy társadalmi szerepe...
jelenleg. .. és azt is szeretném kérdezni, mielőtt a válas;;,t megadná, hogy az evvel kapcsolatos ,gO'l'U!olkodásmódja változott-e, mióta filmrendező?

-- Értem. A kérdés első részéhez: hiszek
abban, hogy a filmnek és a művészetnek
van társadalmi szerepe, sőt, abban is hiszek, hogy van .bizonyos. .. hogy mondjam, "emberalakító" szerepe. Ma ezt cse-
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lekvő filmnek mondjuk. No most, a kérdés
másik oldala, hogy a 40-es vagy 50-es
években hittem-e abban, hogya filmnek
közvetlen hatása lelhet az emberekre ...
- Nem provokálni akartam. EgyszeTŰen csak
meQkérdezni, a filmrendezői gyakorlat sarán
szerzett tapasztalatát: az alkotás folyamata, a
kész alkotás és a nézők viszonya váLtoztatta.-e
véleményét a művészet feliadatáról?

-

A 'líra é. az irónia jegyében
- Melyik filmjében találta meg erzese szerint
filmrendezői egyéniségét, önmagát, azt a stílust, valóságlátást, amely a Máriássy-fi~mekTe
oly sokban jellemző lesz?

- A kritika a Rokonok-at
jelöli meg
ilyennek. De ha azt gondoljá, hogy előző
filmjeimről már semmi mondanívalóm,
akár negatív értelemben is ...

Nem. Egyáltalán nem.
agresszív kérdést csi-

- Nem annak tulajdonít ja-e a Budapesti tavasz
sikerét, hogy minden részletében átélt, hiteles
élményekTe épül?

- Nem is így fogtam fel. Volt egy ilyen
irány, hogya film "agitatív ereje", közvetlen hatóereje mekkora ... Ugyanakkor
nem tagadom, hiszek abban, hogy a filmnek lehet közvetlen agitatív erejer Emlékszem ...

- Azt hiszem, hogy sikerének titka - ha
titok egyáltalán az lehet, hogy úgy
mutattuk be ezt az időszakot, ahogyan azt
az emberek tényleg átélt ék - szépítés és
lakkozás nélkül. És talán a szerelmi szál
is hozzájárult ...

_. Ebből
nálni

-

nem

A Patyomkin

akartam

páncélos

kOlTlkrétpélda erre, ..

- A másik konkrét példa, amit személyesen tapasztam, amikpr a Jud Süss-t vetítették az Uránia moziban, s utána teljes
pogromhangulatban jött ki a közönség a
mozíból. Lehet ilyen hatása is egy filmnek.
-

Ez egy jól megrendezett fil-rn volt? Meg kellene nézni.

- Nagyon ügyesen csinálták meg, az
előbb említett dramaturgiai szerkezet rossz
irányu felhasználásával. Utána a felizgatott néd
effektíve betörték a kirakatokat. De a film, a tisztességes film bizonyos
példaképeket, ideálokat is tud adni az embereknek. Emlékszem, milyen nagy hatással voltak rám gyermekkoromban a
Capra-fílmek. Ezeknek nagyon primitív filozófiájuk volt. Lényegében arról szóltak,
hogy a pénz nem boldogit ... hogy ... becsületesen kell élni... szóval, ilyen közhelyeket közöltek. De hallatlan meggyőző
módon és hallatlan szimpatikusan.
(Szabó István beszélgetése Máriássy
Az ötletfól a fiJlmig, Magvető, 1969.)
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Félixszel;

- Mégis a Budapesti
tavasz személyessége és
.művészi értéke között lát-e a tanár úr olyan
kapcsolatokat, mint én?

- Amikor a filmet csináltam, alapgondolatom a döntés kényszerének problematikája volt. Az embernek döntenie kell, hova tartozik, nincs középút. Ebben, különösen ebben a negyvennégyes szituációban, mindenkinek állást kellett foglalnia
valamerre, ha embernek akarta érezni magát. Ez volt az az alap, amin végig akartunk menni. Tudatossá tenni, hogy a személyes boldogság is attól függ, hogyan
alakul a világ. Nincs társadalmon kívüliség. A személyes sors összefügg egy ország, egy nép sorsával, Ezt akartuk elmondani például a szerelemnek és a parlamentereknek az összemontirozásával. No
de lehet, hogy ez vágói múltamból jön, ..
- Alapkérdés számomra, miért tért át tanár úr
a szatirikus ábrázo14si módra? Mi az oka, hogy'
a tragédiából, az olyan tragédiából, mint amilyet
a Prónay-kiiZönítmény történe~mHeg jelent, irónia Lett?

- Nem hiszem, hogy ez tudatos
lenne.

dolog

_. De mégiscsak tudatos, mert most mondta tanár úr, hogy csak vígjátékot lehetne csinálni ar,·ól a kiskás sapkáról.

- Biztos vagyok benne, mert ha megpróbálnánk ezt ugyanígy visszaadni, ahogy
akkor volt,azt mai szemmel nem lehetne
elbírni.
-

Miért?

-- Más értékrendben élünk.
-

Mi az a más értékrend?

- Atalakultak bizonyos fogalmak, átalakultak bizonyos értékek.
- Úgy érzi, hogy lényegében változott művészi
szemlélete réndezői pályája során?

_.. Talán annyit, hogy az első filmjeimet
én halálosan komolyan vettem. Minden beállítás élet vagy halál kérdése volt. Minden szón és minden mondaton gyötrődtünk és rágódtunk, és talán a Szabóné-tól
az Imposztorok-ig oda jutottam el, hogy
sokkal jobban élvezem és sokkal inkább
játéknak tekintem a rendezést. Szóval,
könnyed ebben tudok dolgozni, mint régen.
Nagyobb örömet szerez a munka, miközben csinálom, jobban szórakozom, és talán ez az, amitől ilyen iróniát kapnak
ezek a jelenetek. Rég.enmindenféle rajzokkal vonultam a műterembe reggelenként.
A Szabóné-nál
olyan bonyolult fáhrtokat csináltunk, hogy emlékszem, egyszer
leestem a kocsiról a kanyarban. Végig ki
volt centime minden. A Pikoló világos-nál
kezdődött az a periódus, hogy bizonyos képi elképzeléseim voltak ugyan, világítás,
hangulatok, de már seabadabban csináltam
a filmet. Aztán jött egy időszak,' amikor
semmiféle jelentőséget nem tulajdonítottam a képnek mint önálló kifejezési eszköznek. S azt hiszem, akkor készültek talán a legszürkébb filmek. Kizárólag a jelenet ér-dekelt, a színészi játék. Úgy éreztem, hogya jelenetek önmagukban elmondanak és kifejeznek mindent, és én csak
ráduplázok a kompozícióval. világítással
stb., hogy átlátszóbb legyen.

-

Es jelen~g?

-

Most viszont összefonódik ez a kettő.

-

Tehát újra értéke van a képnek?

--Értéke
van a képnek, de nem olyan
szigorú, és főleg nem kötöm magam, hanem nagyon sokat improvizálok.
-

Beállításban is?

- Igen, néha teljesen. Mindig van egy
alapelképzelésem. vannak vázlataim a főbb
jelenetekre. Ezeket minden további nélkül feladom, hogyha menet közben valami jobbat találok.
-

De vázlat nélkül

nem forgat, tanár úr?

- Improvizálni csak akkor lehet, hogyha
van egyalapelképzelés.
Én mindig próbálom magam a helyzetbe beleélni.
- Altalában mi okozza a legnagyobb nehéZlSéget forgatás közben? A beállítás, a színészvezetés, a stáb összetartása? Mi az, ami a legnagyobb erőfeszítést igényli?

- A legnagyobb erőfeszítést és kint mindig az jelenti, hogyha az ember azt érzi:
a jelenet nem jó. Az én tapasztalatom szerint akkor vannak a legkegyetlenebb pillanatok, arnikor az ember tudja, hogy valami hiányzik még, hogy valamit ki kéne
találni, s ez nem sikerül.
- Es mit érez a tanár úr a fílmrendezői munka során legnagyobb erősségének? Melyik a nagyobb élvezet? A forgatás,1:!agy készülni rá,
elképzeLni, kitalálni, vagy utána szétszedni, lehántani, leegyszerűsiteni, vágni, filmmé tenni?
Mit tartott nehéznek régen, és mit tart nehéznek ma? Miben érzi a hatá.rozottan lemérhető
fejlődést mint filmrendező? Es miben vesztette
el a hitét mint filmrendező, tehát a filmművészettel vagy a technilkájá.val kapcsolatban?

- Első filmjeimnél még eszembe nem jUtott, 'hogy ennek vagy annak a jelenetnek
milyen hatása lesz. Ma már tulajdonképpen csak ez érdekel. Szóval ez az, ami a
legnehezebb része a rendezői rnunkának,
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Megmérni, milyen hatása lesz egy jelenetnek, egy kiragadott jelenetnek, amit az
ember felvett, milyen lesz az összhatása a
többi jelenet közt. Ez különösen az Imposztorok-nál
volt így, ami olyan rengeteg részletből áll, hogy az egész stáb, hogy
úgy mondjam, "vakrepülésben" dolgozott.
Tehát valahogy hinni kell benne, hogy
míndebből összeáll valami, és az jó lesz,
de azért közben folyton bújkál .az emberben a: kétely, hogy jól képzelte-e el?

ső novellát, amivel én nem tudtam egyetérteni. Biztosan kitűnő filmet lehetett volna belőle csinálni, csak egyáltalán nem az
volt, amit én vártam. A hatalom' misztifikálását, egy kafkai világot teremtett meg
a Prónay-különítményből. És ez pontosan
az ellenkezője volt annak, amit én akartam csinálni, amit úgy fogalmaztunk meg
az előbb, hogy deheroizálni az erőszakot.

-

-

De

mégis,

technikai

van-e

dolog,

vaLami

amiben

konkrét

valamikor

rendezői-

hitt,

és most

nem hisz, vagy most 11UÍ.Sbanhisz?

-

Minden

várt
úgy

filmjében

magától,
érezte,

vagy

Lemaradt

elérte
akár

azt,

amit

a formát

lehetőségeitől?

akkor

el-

iUe.tően

is,

Változott-e

az évek során ez az elvárás?

tartjuk,

-

Az

egy

alkotás

kezdetén

amiről

fUmet

meséből,

amiből

lényegeset?

Tehát

akar

miből

indul

csinálni,

kiemeli

a maga

egy megtörtént

hál, vagy az absztrakcióban

ki?
vagy

Egy
pedig

igényeivel,

a váltouisrót

kérdezem,

a váltouisban

a tény,

hogy

ahogy

változott,

amennyiben

elteLtével

Vagy

minden

a

abban

természetesnek

jeLentett-e

fUmrendező?

elvárá-

Most

válto-

vaLamit

az

csak annyiban

em-

gondOlkodó

ber váUozik?

Nem hiszem, hogy alapvetőerr változtam volna. Nem hiszem, hogy változott
volna felfogásom az életről, az emberekről, vagy arról, amit csinálok. Természetes, hogy az ember gondolkodása megváltozik. Mert felgyűjt élményeket. és sok
mindenen megy keresztül, de ...
-

Dehát

az, hogy

eljutott

ugyanazokkal.

nye,kkel

kapcsoLatban,

1llOlyan

beszélt,

szemléletmódbeli

most

témákkal,

amelyekről

szemesemé-

régebben

jelent

ko-

valamiféle

váLtozást?

Nem hiszem. Nem.

-

Azt

szeretném

a

ez nem

-

ségét néha

egy szatirikus

még megkérdezni,

valamiféle

beszélgetésnek

érzi-e

szük-

egy másik

filmrendezővel?

számáN

esetet absztra-

keres egy esetet?

--- Először is tisztázzuk, hpgy nem én
írom a témáimat. Tehát itt'a kiválasztás
kritériumáról lehet csak szó. A témában
számomra nem a történet, a cselekmény a
döntő, hanem,ahogy
mondta, a gondoLat, ami eszembe jut róla. Jó példa erre
az utolsó filmern. Az Imposztorok-nál
előbb volt Ill.€ga. Prónay-napló, és azután
lett film belőle. Sükösd Mihály írta .az el-

52

művészeti

hogy az e·mber az évek

ebben

lé~tmódhoz,

- Bizonyos periódusokban éreztem lemaradást, ez nem kétséges, és tulajdonképpen ebből a szempontból leginkább a Kötelék című filmem esetében.

elvből,

szó esett
kapcsoLatban

vonatkozásban
zik:

-- Régen elméletben - sajnos, gyakorlatban nem annyira - abban hittem, hogya
klasszikus dramaturgia általában úgy érvényes a filmre, mint, mondjuk, egy színpadi műre. S tulajdonképpen ez az, amitől egyre inkább eltérek, bár folyton ott
motoszkál a fejemben, hogy kiadok a kezemből egy biztos hatáskeltő eszközt.

Már

saival

Nagyon gyakran. Nagyon jó volna beszélgetni a szakmáról. Nekem az az érzésem, hogy az utóbbi időben és években
mi nagyon keveset beszélgetünk a szakmáról. De hát lehet, hogy én beszélgetek
keveset. Biztos, hogy nagyon jó lenne filmekről, vagy egyáltalán a munkánkról beszélgetni. Ez a légkör, ez nagyon hiányzik. Ez a közös szellemi légkör.
(FHmkuUúra,
getése Máriássy

1969. 3. sz.: Szabó István
Félixszel.)

beszél-

Készítettem dokumentumfilmeket 1945ben, közvetlenül az ország felszabadulása
- Párizsi
filmé~ményeiből
milyen
tanulságot
után, az újjáépítés hősi időszakában (ezek
vont le a magyar filmek számára?
eredeti formájukban sajnos már nincsenek meg, mert utólag; az éppen aktuális
Mindenekelőtt azt, hogy semmikép- politikai helyzet szerint át- és átvágták
pen se törekedjünk látványosságra, ne erőőket), készítettem dokumentumfilmet az
szakoljuk a kommerszfilmeket, mert az országban fellelhető művészeti csoportokamerikai tőkével megvalósított nyugati fil- ról (szintén átvágták), forgattam termelőmek kiállítását, technikai bravúrjait úgy- szövetkezeti községekben és állami gazdasem tudjuk utolérni, azokkal nem kelheságban. Sőt, 1947-ben a kommunista párt
tünk versenyre. Igazi sikert killIföldön rövidfilmosztályának vezetője is voltam, az
filmjeink gondolati tartalmával, a sajáto- államosítás előtt. Az ilyen utazgatásaknak
san magyar problémák feltárásával érhe- és beszélgetéseknek spk hasznát vettem
tünk el. Nem azzal"aIll1iben hasonlitunk játékIfilmjeim készítése közben.
másokra, hanem amiben különbözünk,
. .. Szeretek kis apparátussal forgatni,
amiben hitelesen mi magunk vagyunk. J ó lehetőleg 16 mm-re, könnyű felszereléssel,
lenne, ha nálunk is szaporodnának a film- kézi kamerával. Szabadabbnak érzem maklubok, a meglevők egyelőre gyerekcipő- gam, ha csak 4-5 ember a "stáb" - köben járnak. A nemzetközi szervezetnek tetlenül kihasználni a véletlent, az esetnem vagyunk tagja, s így a fílmcserék legességeket.
nem vállhatnak lehetövé. Persze, ez keígy forgattam rövidfilmeketa TV-nek
reskedelmi probléma is, éppen ezért igen is, és örülök, ha néhány telefont kapok
bonyolult.
az esti műsor után.
Most, )loss,zabb betegség után és egy jáMáriássy Félix elmondja,
hogy Pá1izsban nagy
tékfilm rendezése előtt dokumentumfilmérdeklődés mutatkozott
a magyar főiskolai okzastúdíónknak készítek filmet Leninvárosról.
tás iránt.
Mielőtt a megbízatást elfogadtam volna,
leutaztam a helyszínre. 1975-hen lesz tíz
- Jól ismerem a kűlföldi főiskolák tanítási rendszerét, amely a fiatalokat eleve esztendős Leninváros. Ha az ernber az
storyk kiagyalására s a feltétlen siker országúton megközelíti, úgy tűnik, mint
hajhászására serkenti. A mi módszerünk egy szürrealista kép - jobbra-balra síkezzel szemben azon alapul, hogya filmet ság, néhány fa' és hirtelen, mint egy köművészetnek, az önkifejezés fontos lehe- zépkori vár. bástyafalai, kiemelkednek a
tőségének tekintjük. Tanmenetünk a való- párás levegőből a 10-12 emeletes házak
tömbjei. Minden átmenet nélkül, a szoság elemzésére épül, s azon belül a társakott
külvárosi, földszintes, kertes házak
dalmi konfliktusok kibogozására. Új filnélkül.
meseink sikere - ha más-más stílusban
... Különös világ ez, ahol mindenki minis -erre
a szemléletré vezethető vissza.
denkit ismer, mert hiszen egy üzemben
dolgoznak, egy üzletben vásárolnak, egy
(Film, Színház, Muzsika, 1969. álprilis 26.)
moziba járnak, egy házban lakik főmérnök
és segédmunkás. Érdekes, hogy ez éppen
elzárkózást,
egymástól való elkűlönülést
leninvárosban forgatok
hozott magával. Szombat, vasárnap üreIdőről
időre
szeretek
dokumentum- sek az utcák, minden harmadik családnak
van Leninvárosban, rníndenki
filmet csinálni. Szeretem saját magam autója
igyekszik
elutazni, sokan nyaralót veszmegfigyelni, hogyan alakul 'át társadalnek
a
környéken,
ott kertészkednek vagy
munk, igyekszem saját m:agam felkutatni.
azokat a fejlődési irányokat, amelyek éle- kirándulnak a hegyekbe ... És ugyanakkor
mégis valami forrongás t érezni, a szüntetünket jellemzik....
Filmgyártás, filmklubok,

filmféSiskola
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lenül épülő új feszültséggel telíti a levegőt ...
Hogyan lehet mindezt úgy ábrázolni,
hogy élményt nyújtson, hogy igaz legyen,
hogy ne legyen unalmas?
. . . Nem akarok elméleti vizsgálódásba
kezdeni. Vertov-, Leacock-, Jean Rouchidézeteket egymás ellen felvonultatni.
Megpróbálom elmondani, milyen módszerekkel dolgozom, és milyen nehézségekkel
találkozom. Annyit előrebocsátok. hogya
dokumentumfilmben látom a legnagyobb
veszélyt a valóság manípulálására, ebben
a műfajban a legkönnyebb a valóságot ábrázoló képeket a montázzsal a valóság látszatát keltő képsorokká formálni.
A legegyszerűhb módszernek az kínálkozna, ahogyan ezt sokszor látjuk a televízióban, odatartjuk a mikrofont egyes
előre kiválasztott emberek elé, és velük
mondat juk el - hiszen előre tudjuk, mit
fognak rnondaní -, azt, amit fontosnak
tartunk. Elég aztán az ellentétes véleményeket egymás után vágni és kész egy valódinak látszó vita.
. . .. J elen voltunk különböző értekezléteken, brigádüléseken stb.) Az ilyen összejövetelek, a vezetők jelenléte miatt gyakran
formálisak. Egy nálunk még nem alkalmazott módszert próbáltam ki. A leninvárosiak kitűztek egy napot, amikor az egyik
üzem ifjúsági klubja találkozik majd az
üzem vezetőivel, azzal a céllal, hogya fiatalok vessék fel gondjaikat, bajaikat. A
fiatalok - ezt előre megbeszéltük - előzőeste összeültek a klubjukban, hogy megtanáoskozzák: milyen kérdéseket tesznek fel másnap. Képmagnóval felvettem
ezt aháromórás
vitát. Olyan hevesen és
nyíltan vitatkoztak egymással, hogy teljesen megfeledkeztek a jelenlétünkről. Éjjel megvágtam a szalagot. Öt - körülbelül ötperces - kérdéscsoportot szerkesztettem a masszából. Másnap összeült az
értekezlet. Az elnöki asztalnál a gyárve-
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zetők, előttük egy tv-készülék. Elindítottam az első "adást" - és az a különös
dolog történt, hogy úgy nézték, mint egy
"hivatalos" tévéműsort, elfelejtkezve. arról, hogy a "szereplők" körülöttük ülnek .
Aztán megálltunk az első kérdéscspport
után a vetítéssel. És ez azt eredményezte,
hogy konkrét, spontán, tömörített kérdésre csak konkrétan lehetett válaszolni. Az
külön súlyt adott a' kérdéseknek. hogy
premier planban hangzottak el. Az egész
értekezlet hallatlanul éles és koncentrált
lett. A filmben a képmagnón felvett vita
és a filmre vett válaszok szerepeinek majd.
... A másik törekvésem, hogya
film
eseményeket tükrözzön. És ez a legnehezebb. Hiszen sokszor nem tudni, mikor
történik ez, vagy az ...
Láttam például, hogy egy egész család
mossa a kocsit a garázs előtt. Tíz perccel
később ugyanazt az autót láttam megállni
a főtéren a cukrászdánál. Papa, mama,
gyerekek kiszálltak, fagy laltot vettek, a
járdán állva megették, aztán visszaültek a
kocsiba, és visszahajtottak a garázsba. EM
volt a vasárnapi klrándulásuk.
... Most, hogy közel egy éve lejárok Lenínvárosba, egyre több embert ismerek,
kezdenek ők is megszokni. Tudják már,
hogy nem teszek fel provokatív kérdéseket, hogy nem' a vísszásságok leleplezése a
célom, nem az emberek nevetségessé tétele. Szerétném visszaadni teljességében az
ottaniak életét. Szépségével és árnyoldalaival és a szüntelen mozgással együtt.
Ezt csak filmmel, a könnyű kamerával és
mozgékony hangapparátussal lehet elérni.
De olyan dokumentumot szeretnék, amely
valóságos és teljes sokrétűségében tükrözi mai életünket.
Hogy mindez hogyan fog beleférni másfél órába, azt lesz a legnehezebb megoldani.
(Részletek az Iszkussztvo
cikkból. 1969. dec.)

Kina

számára

írott

LÁTÓHATÁR

A rnelodrárnák fesztiválja
Cannes, 1975
Egy idézettel kezdeném : "Az ,Egy bűn matikus elem, szemlélet, ami alól a legAntonioni, Losey, Sehletörténetet' filmre vinni ideális ürügy volt nagyobbak singer
sem
voltak kivételek. Szentiszámomra, hogy egy népszerű filmet almentális
vagy
kalandos,
Hollywoodot idékossak, egy melodrámát, amely ugyanúgy
ző
vagy
múlt
századi,
pszichologizáló
vagy
felizgatja az embereket, mint a hajdani
mísztíkus,
európai
vagy
egzotikus
formáregények, Gyakr-an mondják, hogy ez
ban - de a legtöbb filmen érzékelhető
ponyva ... , de a ponyva eszméje meghatározatlan és viszonylagos. Megesik, hogy volt a ponyva elemeinek, szemléletmódjaíegy ponyvanak minősített regény, az idő . nak beszüremlésé a "nagy" művészet visegítségével megérik, mint a bor és az új lágába; a valóságtükrözés és a hagyomáműélvező sajátos ízt érez benne, vagy nyos fílmmltoszok közötti külőnbség elmoannyira rossznak találja, hogy az már ér- sódása; a "papa mozijá"-nak reneszánsza
dekessé válik számára ... " Walerian Bo- -- a fiúk "filmművésrete" vértezetében és
forrnanyelvében. Ugyanis a rnelodramatirowczyk, aki többéves franciaországi tevékenység után tért vissza hazájába, hogy kus szerkesztés és dramaturgia a szóban
filmjét - a lengyel versenyfilmet - meg- forgó filmekben - csaknem kivétel nélalkossa, tette ezt a megállapítást sokszo- kül - valóban kiifejező É!S artisztikus filmrosított nyilatkozatában. Azért idéztem nyelvvel párosult: ennek a melodramatiszavait, mert úgy tűnt számomra, hogy kus hullámnak a sajátossága éppen abban
az ellentmondásban rejlik, ami stílus és
csaknem az egész .fesztivál mottója lehetne; Borowczyk voltaképpen megfogalmaz- mondanivaló között feszül. Képletesen
szólva, Losey, Thomas Mann vagy Fonta, megideologizálta azt a törekvést, amely
tane
nyelvén mond el egy Courts-Mahler
ilyen vagy olyan formáiban, tudatosan vagy
hístóriát;
Borowczyk Dosztojevszkij hangöntudatlanul, harsányan vagy diszkréten a
vételével
tárja
fel egy romantikusan tú1tfűlegtöbb rendező munkájában érvényesült.
tött,
borzalmakkal
és valószínűtlen
forEz a fesztivál - a melodrámák fesztidulatokkal
átmeg
átszőtt
századeleji
újválja volt. Tisztelet nehány kivételnek (külön is szólok róluk még), a l~öb!b film- ságregény Eugen Sue-i rémtörténetét; Antonioni Antonipni stílusában - és kérdőben - vagy egész dramaturgiai felépítéséegy Hítchcock-sztorit 0_, és
ben, vagy a történet kifuttatásában, be- jeleivel folytathatnánk a felsorolást távolibb tájak
fejezésében - ott munkált az a melodra-
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Antonioni: Foglalkozása: riporter

egzotikusabb melodrámáival és ponyváival, amelyekben a megcsinálás műgondja
semiképp sincs arányban azzal, amit el kívánnak mondani, tanúskodva arról, hogy
a papa mozijának feltámadása - világjelenség.
Ezzel párhummosan a művészi törekvések fő, de legalábbis leggyakoribb formája a regény- vagy drámaadaptáció s e tekintetben annyi a különbség a ezocialista és a kapitalista országok filmművészete között, hogy a szecialista országok
többnyire klasszikusok vagy félklasszikusok megfilmesítésére törekszenek, tisztes
műgonddal, némi akadémizmussal. a tőkés
országok filmesei divatos lektüröket, bestsellereket ültetnek át (amelyek - paradox módon ~ gyakran hálásabb, de mindenképp könnyebb feladatot jelentenek a
filmeseknek). A filmművészetnek az az elmúlt évtizedben markánssá, átütő erejű56

vé vált - törekvése, hogy a saját eszközeivel közvétlenül fedezze fel a világot,
tegyen vallomást róla, éppúgy elhalványodott, mínt az a nyelvteremtő-nyelvújító
buzgalom, amely ugyancsak áthatotta.
Mi az oka ennek a folyamatnak? Alighanem arról van szó - s ez önmagában
még nem lenne negatív jelenség -, hpgy
a közönség visszaköveteli - és a kasszán
keresztül érvényesíti is - a maga igényeit: történetet, mesét, attrakeiét kíván
a filmtől. Am az már nem szükségszerű,
hogy ennek az igénynek a kielégítése a
film hagyományos mítikus formáinak,
ponyva-kliséinek és modelljeinek újraélesztésével, és a filmművészet egyéb kísérletező - formáinak kíszorításával, el.csenevészesítésével párosuljon. Abban már
a tőkés filmgyártás "eszmeisége" és üzletiessége a ludas, hogy azt a szókímondást,
igazságkeresést, amelyet megtűrt a kis és

I

I

elit közönségnek szóló "művészfiLm" paraboláiban, kísérleteiben, már nem teszi
lehetővé a nyelvében, előadásmódjában
széles közönséget megcélzó filmeknek. Mivel azonban az elmúlt esztendőkben az is
bebizonyosdott, hogya társadalmi radíkaIizmus üzletnek sem rossz - egy sajátos
kiegyenlítődés jött létre művészet és nem
művészet, valóságábrázolás és mítosz,
problémafelvetés és problémamegoldás,
részlet és egész, hangvétel és konklúzíó
között, amely legélesebben a stílus és a
dramaturgia ellentmondásaiban nyilvánul
meg, s amelynek a veszélye éppen abban
rejlik, hogy művészetként adja el azt, ami
lényegénél fogva nem az, igazságként.
ami legfeljebb csak féligazság. Az esztétíka világában ez abban az ismét divatba
jött, formacentrikus felfogásban fogalmazódik meg, mely szerint a filmnyelv, a
filmirás (langage, écriture) - mínden, a
rnondanivaló - semmi; a filmművész feladata a látvány megalkotása, függetlenül
attól, hogya vizuális élmény milyen kapcsolatban van a valósággal: tükrözi-e, vagy
meghamisítja, eltorzítja azt.

A "filozófiai"

melodr6ma

Meglciséreljük amelodrámák típusai szerint csoportosítani a látott filmeket. Kezdve a legtöbb érdeklődést kiváltó - és a
legjelentősebb alkotékhoz kapcsolódó melodrámatípussal: a "filozófiai" melodrámával. Ez, többnyire a nagy kérdésfelvetés látszatát megteremtve, némi pesszimizmussal, agnoszticizmussal fűszerezve
jelentkezik - és természetesen a mesterség bravúros tudásával. Antonioni Foglalkozása: riporter című (versenyen lcivül bemutatott) filmje például a nyugaton fekete szériának - nálunk ponyvának - nevezett kalandregény klasszikus sémajára
épül, amelynek minden elemét, egész mechanizmusát tiszteletben tartja és felhasználja - csak hőse öntudatát illetően hagyja kétségben nézőit, saját sorsára, életére
vonatkozóan. Egy sivatagi riportfelvétel
során egy újságíró (Jack Nieholson) összetalálkozik az elhagyott szálloda másik ven-

Werner

Herzoa:

Kaspar

Hauser

rejtélye

dégével. aki hirtelen szívrohamban meghal. A halottat hősünk fedezi fel, és felhasználva az alkalmat, hogy csak ő tud
róla, kicseréli irataikat. és önmagát tüntetve fel halottnak, mint a titokzatos ismeretlen tér vissza Európába. Ettől kezdve a "másik" életét éli, amelyet nem ismer,
de amely most már mindhalálig fogva
tartja. A halott egy fegyverkereskedő volt,
aki - meg:győződésétkövetve - egy néger forradalmi mozgalom felkelőinek szálIttotta a fegyvereket. S ettől kezdve a
film hősét fonják be azok a szálak, amelyek a néhai fegyverkereskedő életét meg-
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Jack Gold:
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PéTtt~k

határozták: vele akarnak a mozgalom képviselői találkozni, őt akarják a kormánypárt ügynökei eltenni láJbalól -t-r- ami végül is sikerül nekik -, miközben a szerkesztőség és a felesége is - akivel ugyan
nem éltek jól, de aki mégis beszélni akar
a férj utolsó napjainak egyetlen szemtanújával - a nyomába erednek. A hagyományos kalandregény - amelybe a Szalharától Londonig, Münoheníg, Barcelonáig, végül egy spanyol kisvárosig cikázó üldözési
motívumok, a politikai alvilág, a rendőrségek, a barátok egyaránt belefolynak, és
amely (ugyancsak a hagyományoknak
megfelelően) egy szerelmi kalanddal is kiegészül (Maria Schneider játssza a segítő turistalányt) - összefonódik a személyiség önazonosítását érintő {pirandellói
vagy sartre-i) kérdésfeltevéssel. amely a
filozófia síkjára hivatott átemelni a szokványelemekből felépült históriát.
Csakhogy Antonioni egy kérdést illetően bizonytalanságban hagy bennünket.
Miért határozta el hőse magát erre a különös személycserére ? Miért akar "kibújni
a bőréből", miért akarja a nullpontról újrakezdeni életét - vállalva egy ismeretlen
sors minden kockázatát? Eleinte azt hiszszük, hogy a sikerületlen riportot akarja
így befejezni, találkpzni kíván a felkelőkkel. Később kiderül, nincs erről szó. Akkor hát mi ez a személyiségesere? Kaland? Az ismeretlen kihívása? Menekülés
saját élete - talán a házassága - elől?
Csömör? Minden mindegy? Esetleg egy
hasznosabb, becsületesebb élet felvállalásának a reménye? Antonioni nem válaszol erre. Sőt, amikor a sajtófogadásán
kérdéseket tettek fel neki a külőnbőző motívumok értelmezését illetően, azok többértelműségére hivatkozott, rninden néző
jogát hangoztatta a saját értelmezésére.
Ezzel a tudatos ködösítéssel azonban éppen
a film filozófiai jelleget kérdőjelezte meg,
az önkényes és meghatározatlan spekuláció szintjére szállítva le "kutatását". Amíg
ugyanis a Nagyítás-ban valóban az élet
rejtelmességét, többértelműségét helyezte
a maga filmművészetének "nagyítója" alá,
ebben a filmben - hamiskártyásként,
cinkelt filozófiai ütőlapokkal dolgozva -

maga teremti meg mesterségesen ezt a
többértelműséget. Hiszen minden hős, miközben típus, "egy" ember is - a szónak
hegeli-engelsi értelmében. Tettei,' döntései
egy ember sorsábóí, pszichológiájából fakadnak, s ha ezt eltitkolja az alkotó előlünk, nemcsak hősét, de filozófiáját is érvényteleníti. Nem a világ többértelműségét vagy értelmezihetetlenségét mutatja ki
általa, hanem azt a törekvését, hogy ezt a
világot - a saját művészí világában minden áron többértelmüvé, értelmezhetetlenné tegye.
A nagy filmművész ilhletett forma teremtését, szuggesztív valóságmegidézését felidéző jelenetek, beállítások is vannak a
filmben; különösen az utolsó tíz perc mesteri - hősünk meggyilkolása, egy gépmozgással felvéve (illetve úgy tűnik, hiszen
rejtély, hogyan "ment ki" a szobábólbeIülről induló karnera a Ierácsozott ablak
szűk bordái között) -, mind a bekövetkező tragédiát sejtető hangulatá:ban, mind
fokozódó dinamizmusában, vizuális plasztikájában -. Mégis a fesztivál - amelynek
történetében hagyomány Antonioni filmjeinek szenvedélyeket felkavaró, elkeseredett csatákat kiváltó, fanatikus táborokat
életre hívó fogadtatása - most minden
lelkesedés és méltatlankodás nélkűl, a jól
megcsinált filmnek kijáró hűvös elismeréssel fogadta a filmet. És igaza volt. Másodlagos jelentőségű Antonioni életművében, s amit mondani kíván vele, azt már
maradandóbb érvénnyel elmondotta.
A rejtély, a homályosság rokpnítja szemléletében - Antonionival az NSZKnak, a zsürí különdíj ával és a Fílmkritikusok díjával (e sorok írója nem ludas
benne: ellene szavazott) jutalmazott versenyfilmjét, Werner Herzog Kaspar Hauser rejtélye (eredeti címén Mindenki ma··
gáért, Isten mindenki ellen) című alkotását. Igaz, ezt a rejtélyt maga a történelem
vetette fel. Kaspar Hauser titkának
a
megfejtésével több mint ezer munka foglalkozott, többek közt regényt írt róla
Wassermann is, verset szentelt neki Paul
Verlaine. Több mint egy évszázadon keresztűl foglalkoztatta az emberek fantáziáját. Ki ez a titokzatos talált ember, aki

Ios StelZing: .Mariken van Niemunghen

tizenhat éves korában félvad állapotban
tűnt fel az Úr 1828. esztendeje egy májusi vasárnapján Nürnberg főterén? A badení nagyherceg vagy Napóleon egyik törvénytelen fia? Egy csirkefogó ? Egy őrült?
A titkot f könyvek ezrei sem tudták megfejteni.
De Werner Herzogot nem is az izgatja,
hogy megtalálja a rejtély nyitját, vagy
hogy egy új hipotézist állítson fel. Ellenkezőleg, a homály számára lehetőség, hogy
életfilozófiává általánosítsa, hogy az ember "condition humaine"-jét bontsa ki belőle, mint Antonioninak a maga teremtette metafizikai bizonytalanság, ismeretelméleti kétértelműség. Azt írja le filmjé-
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Martin Scorsese: Alice már nem lakik itt

ben - számps kritikusa szerint líraian és
szuggesztíven, számomra (pestiesen szólva) ahogy Móricka elképzeli -, ahogy ez
a világban teljesen idegen, kultúrától, civilizációtól érintetlen (amikor megtalálják, beszélni és járni is alig tud) vadember beilleszkedik a társadalomba. adaptálódik - illetve nem adaptálódik - az emberi világhoz, kommunikációt talál - illetve nem talál komrnunikációt - vele,
egészen a meggyilkolásáig, amely épp oly
titokzatos, f.elderítetlen marad, mint felbukkanása. Voltak kritikusok, akik számára "Kaspar Hauser drámája, a maga
példaszerű, majdnem klinikai zordságában,
egy kicsit mindnyájunk drámája...
Egy
dráma, amelyre az élet fokozatosan készít
fel, és amely Kaspar Hausert néhány hónap alatt érte el." Számomra - és szocialista kritikustársaím számára - azpnban: extrém klinikai eset, vitatható hitelességgel és német tenyerestalpassággal,
naturalizmussal megrendezve. és romantikus, a cívilizálatlanságot idillizáló eszmei
kícsengéssel. Ami valóban lenyűgöző volt
a filmben, az Kaspar Hauser - Bruno S.
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néven megjelölt - életrekeltőjének játéka. Nem színész - egy szellemileg fogyatékos, valódi pszichopatha játszotta. Az
utcán is találkoztunk, megpróbáltam beszédbe elegyedni vele - tanúsíthatom.
.Végül a filozófiai igényű melodráma kategóríájában még egy filmet említenék :
Jack Gold Péntek című filmjét, amely Peter O'Toole és Richard Roundtree kiváló
főszereplésével Robinson Crusoe történetét meséli el - Péntek (természetesen egy,
az ösztönösségében is a modern kultúrpesszimizmus filpzófiáján iskolázott Péntek) szemszögéböl. A film első kétharmada pergő, szellemes, kritikájában
találó,
nem is Defoe-i, de swífti ízeket felvillantó szabírája az "angol embernek" és a
fehér civilizációnak. Kár, hogy végül ez
a film is belefúl a primitív törzsi állapotokat idillizáló divatáramlat bárgyúságába.

A borzc::!Iomés az egzotikum

melodrámái

Egy csoportba vettem e két kategóriát,
azért, mert az egzotikum többnyire a bor-

John

Schlesinger:

A sáskajárás

napja

zalommal párosul, S a borzalom - a maga
extrém formáiban - maga is egzotikummá válik a néző számára.
Az egzotikum (miként a borzalom is) kötődhet valamely tájegységhez. néphez, és
kötődhet valamely korhoz, a történelemhez is. Am mindkét esetben többnyire felszínes külsőségek hajszolása - a népenként, koronként változó csikós-gulyáspuszta-fokos szemlélet - jellemzi. A 'holland Jos Stelling Mariken van Niemunghen című filmjének közhely-egzotikumát
a középkor és a nagy pestisjárvány szolgáltatja, természetesen Breughel-t, Boscht
és - nagyon nagy esztétikai távolságból
- Bergman ihletését emlékezetünkbe idéző színekkel, képekkel; sok misztikurnmal,
babonával, vérfürdővel, erőszakkal, boszorkányégetéssel, megerőszakolással, lopással, üldözéssel, hörgessel és siralommal
- és kevés igazi korábrázolással, értelemmel, mondanivalóval. A brazil Ogum amulett je a mai brazil alvilág felnagyított-eltorzított vadromantikáját eleveníti fel, középpontjában a hőssel, akinek teste "be
van zárva", vagyis sebezhetetlen mindad-

dig, amíg az anyja életben van. Rájönnek
titkára, és any ját, majd utána őt magát
megölik. Nem fáj a szívünk érte. Sokszoros, cinikus és elvetemült tömeggyilkos.
Ugyancsak ebbe a kategóriába sorolnék
egy nagyon nagy reklámmal beharangozott olasz vígjátékot, Adríano Ce1entano
Yuppi du című filmjét is, amely a vagabund, a csövező lumpenélet hasonlóképpen hamis, haeug "romantikájából" meníti
a maga egzotíkumát, bár borzalmai igazán
szelidek az előbbiekhez képest, de szellemiségének bárgyúsága mégis ezek közé a
filmek közé sorolja, noha különféle - az
olasz filméletben kevésbé ismerős néző
előtt felismerhetetlen stílparódiákkal
körítve próbálja eladni gyermeteg fordulatait, és helyenként néhány remek egyéni
produkcióval is találkozunk benne. S végül a magam részéről ide sorolom a japán Shuji Tereyama Bújócska című filmjét is, amelyet egyes kritikusok valamiféle
japán Fellini-műnek, anti-Amarcordnak
fogtak fel, de még ezek is kénytelenek
voltak. elismerni, hogy a cartesiánus világosság nem erőssége a szerzőnek.
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A romantika
melodrámái

és szentimentalizmus

Míndenekelőtt két filmet említenék ebben a kategóriában. Mindkettőre jellemző, hogy alkotóik meaterfokon értik mesterségüket. "kifinomult stiliszták, vérbeli
és nagy Iilmművészek. Az egyik Joseph
Losey A romantikus angol hölgy,. a másik
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Walerian Borowezyk - amelodráma jelszavának megfogalmazója - Egy bűn története círnű alkotása.
Az irodalmi őskutatás talán a Bovarynéig vezethetné vissza annak a romantikus
angol hölgynek az alakját, aki Losey filmjének .a középpontjá:ban áll, de a kielégületlen hölgy nemzedékről nemzedékre viszszatérő problémája erősen fe1hígítva és
közhelyesen formázódik meg a film forgatókönyvében. Erzsébet tökéletesen boldog lehetne, férje jól kereső, sikeres regényíró, aki rajong érte, van egy kedves
kisfia, szép házat vezetnek ... Mégsem az.
Mégis valami nyugtalanság él benne, fárasztja a boldogság, nem találja a helyét.
Baden-Badenbe utazik, és a fürdőhelyen
véletlenül összetalálkozik egy magát költőnek mondó kalandorral - kábítószeresempésszel -, aki szorult helyzetében
meglátogatja őket angliai otthonukban;
itt .a férj féltékenységi megszállottságában addig-addig teszi próbára Erzsébetet, amíg végül is a fiatal kalandor karaaiba hajszolja. Megszökik a fiatalemberrel,
akit a rendőrség különböző kalandok után
letartóztat, majd végül visszatér a ball épését megbocsátó, szerető férj házába.
Glenda Jackson remek alakítása és Losey finoman árnyalt, a. tájak, a színhely,
a pszichológiai folyamatok - Baden-Baden, az előkelő fürdőhely, az angol úri
ház, a féltékenységi megszáUottság, a szerelmi felizzás - hangulatát, lényegét mesterten visszaadó rendezése emeli ki ezt· a
banális történetet a közönséges filmgicsesek sorából, adja meg filmértékét anélkül, hogy - paradox módon - valódi
művészi értékké is tenné. Az écriture izgaLmas a filmben, de amit elmond, több
mint értéktelen.
Zsúfoltabb. fantasztikusabb, barokkabb
és romantikus abb Borowezyk története,
amelyet Zeromski, a neves lengyel dró egy
másodlagos jelentőségű újságregényéből
készített. (Nem én, vagy nemcsak én tartom másodlagosnak, Boleslaw Michalek
lengyel filmkritikus is annak mondja a
lengyel filmforgalmazás által közreadott
ismertetésében.) Egy sírig tartó szerelem
áll a film középpontjában, amelynek hős-

Robin Davis: Az a kedves Victor

nőjét a véletlen elszakítja szerelmétől,
hogy aztán az utolsó kockákori ismét találkozzon vele, és az életét feláldozva
mentse meg, kirablására szövetkezett cmkostársai golyójától. Közben azonhan látunk egy csecsemőgyilkosságot (és a csecsemő budiba rej tését), három brutális
megerőszakolást, rendszeres szerelmi zsarolást, egy szerelmes jótevő rafinált meggyilkolását, tanúi lehetünk prostituálttá
züllésének, egy Monte Carló-i utazásának,
egy utópisztikus kommunista közösség életében való részvételének - szinte mindannak, ami a századforduló irodalmában a
rossz kliséket jelentette( még ha azok Sade,
Dosztojevszkij, Lautréamont, Zola vulgarizálásai nyomán keletkeztek is). .
Borowczyk tudatosan vállalja ezt a fekete melodrámát, de belső művészi hajlamainak sugallatát követve némi szürrealista stilizálással próbálja megnemesíteni
Ez egyes jelenetekben sikerül is neki -

egészében azonban olyan alkimista vállalkozás ez, amelyet a művészet fizikájának
- az esztétikanak - alaptörvényei nem
tesznek lehetövé, Ismét csak a stílust csodálhatjuk ...
Megoldása sorolja a szentimentális melodráma kategóriájába Franccis Relchenbach sokkal nemesebb anyagból készült,
valódi humanizmusról és elkötelezettségről
tanúskodó Hallod a kutyákat ugatni? című filmalkotását. Egy mexikói parasztemberről .szóla film, akinek a fia megbetegedett, és haldokló gyermekével megindul faluról falura, hogy orvost keressen
számára. ·s útközben arról ábrándozik,
hogy mi minden lehetne a gyerekből, ha
idejében sikerülne orvosi segítséget szereznie számára. (Nem sikerül.) Ez az ábrándozás azonban annyira fiktív, erőltetett
- végül is honnan ismern é ez az egyszerű vidéki parasztember a nagyváros lehetőségeit? - és könnyzacskónkra utazó,
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Mohammed Lakhdar Hamin: Parázsló évek krónikája

a nemes szándék lólába annyira kilóg,
hogy ez - mint ilyenkor törvényszerű már elkedvetlenít. Ráadásul a stílus leleményeit sem csodálhatjukbenne.

A hollywoodi

melodráma -

modern

kiadásban

Elsősorban - bár nem kizárólagosan az amerikai filmek képviselték Hollywoodnak ezt a reneszánszát, amelyet más
szóval társadalmi melpdrámának nevezhetnénk, bár nem mindegyik amerikai
film. Kezdjük Martin Seorsese Alice már
nem lakik itt című filmjével, amelynek
női főszereplője. Ellen Burstyn nem indokolatlanul kapott Oscar-díjat alakításáért:
valóban kimagasló színészi teljesítményt
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nyújt ebben a modernizált amerikai idillben, amelyben persze a happy endig vezető út -a
mai igényeknek megfelelően
_.. felvillant valóságos színeket, emberi
problémákat is a mai amerikai életből,
anélkül, hogy annak mélyére hatolna.
John Sohlesinger A sáskajárás napja című, Nathanacl West regénye alapján készült, versenyen kívül bemutatott filmje
már témájá:ban is Hollywoodba vezet el, a
hangosfilm kialakulásának napjaiba, és a
különféle, Amerika legkülönbözőbb részéből összesereglett, deklasszálódott emberek, kétes egzisztenciák - egy tehetségtelen színésznő, 'egy elvetélt festő, egy bűvészambíciókat dédelgető ügynök stb. sorsát kívánná bemutatni, akik az Álomgyártól várják álmaik beteljesülését. Sajnos, alakjaikat is az álomgyár sémái alap-

ján - bár kiváló színészekkel - formálja meg Schlesinger filmjében, amelyben
csak egy tömegszerencsétlenség és egy tömeghisztéria grandiózus, valóban szuggesztív megformálása jelzi a neves rendező kivételes kvalításait.
Hollywood és az olasz neorealizmus vadházasságának nászából született Dino Risi
Az asszony illata című filmje, amelynek
főszereplője. Vittorio Gassman a férfialakítás nagydíját kapta - s meg is érdemelte volna, ha Dustín Hoffman nem szerepel a vetélytársak között. A cím a film
megvakult hősére utal - egy katonatisztre, aki látását és egyik karját egy gyakorffit alkalmával vesztette el, és szaglőszervével érzékeli a másik nem jelenletét. A
maga morbiditásában is szellemesen induló történet azonban egy giccses, szentimentális happy end szirupjába fullad, a
"mindent legyőz a szerelem" (ha a rendező
is úgy akarja) ősi jelszava jegyében.
Végül a francia Robin Davis Az a kedves Victor című filmjét említ eném még itt,
amely Bernard Blier, Alida Valli és főleg
és elsősorban Jacques Dufilho bővérű komédiázásával egy tragédiába fulladt ugratás történetét mondja el szellernesen,
humorosan.

És ami túl van amelodrámán:
az elkötelezettség

De ne legyünk igazságtalanok. Másfajta
filmek is szerepeitek Cannes programjában - ha kisebbségben is. Olyan filmek,
amelyek
ellenálltak adivatáramlatnak,
amelyek a korunkról és a korunkIhoz szólnak. S ha valamiféle pozitív tanulságot is
le akarnánk vonni a fesztivál mérlegéből,
az éppen az, hogy csak az - ilyen vagy
olyan módon - politikailag elkötelezett,
aktuális mondanívalójú, vagy a jó irodalom szolgálatát vállaló filmek kerülték el
a melodrarnatikus felhígulás csapdáit.
Nem vagyok biztos benne, .hogy az algériai Moihammed Lakhdar Hamin Parázsló évek krónikája című filmje akkor
is nagydijat kapott volna, ha nem éppen
ezekben a napokban tárgyal Giscard d'Es-

Parázsló évek krónikája

taing Algériában, de a:bban biztos vagyok,
hogy a film méltóan képviselte a harmadik világ harcait, történelmét, kultúráját
ezen a fesztiválon. A Parázsló évek krónikdja történelmi freskó, amely az
1939-es szárazságtól Franciaország 1940es bukásán, a tifuszjárványon, a negyvenhetes választásokon .át az első maquísard-ok
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Michel Brault:

A rendeletek

megszerveződéséig kiséri nyomon - egyszerre valóságos és jelképes - szegényparaszt hőse és családja életútját. S ha
néha túlnyújtott, túl aprólékos is az életsors epikus feldolgozása, vannak jelenetei
(a szárazság, a törzsi civódások a vízért, a
gyermek nyomozása apja után stb.), amelyek valóban betekintést engednek az algériai népnek abba a mérhetetlen elnyomorodásába, jogfosztottságába, amely a
hatesztendős algériai szabadságharc és
forradalom
történelmi
motivációjává
vált. Ezt azonban már nem ábrázolja a
film. S talán ebből fakad, hogy éppen a
cannes-i siker napjaiban intézett az algériai sajtó támadást - hivatalosan benevezett - filmjük ellen. Meggyőződésem
szerint igazságtalanul. A film a kplonializmus megrendítő leleplezése - s ez önmagában olyan művészi
feladat, amely
maradandó érvényű aikkor is, ha
nem lévén történelemkönyv - a kolonializrnus leküzdésének ábrázolását már nem
is vállalhatja. így is hibája, hogy - törté-
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nelmi tényanyagában - helyenként többet markol a kelleténél.
A kanadai Míehel Brault A rendeletek
című filmje" - amely a rendezés díját
kapta a francia Különleges ügyosztály-jal
megosztva 1970 októberének napjait
eleveníti fel, amikor egy diplomata és egy
miniszter elrablása nyomán Montreal polgármestere a szövetségi kormányhoz fordult, s a parlament megszavazott egy kivételes törvényt, amely teljhatalmat adott
a rendőrségnek és a hadseregnek. Megindultak a letartóztatások, és néhány nap
alatt négyszázötven embert börtönöztek be
indoklás nélkül, csupán a puszta gyanú
alapján. Miohel Brault az egykori (kivétel nélkül ártatlan) letartóztatottak tanúságtételei nyomán rekonstruálja a rendőrségi hajszát. Öt embertipus (egyszakszervezeti rnűhelybizalmi és a felesége, egy
szocialísta orvos, egy társadalmi szegénygondozó, egy munkanélküli) karikai kálváriája elevenedik meg, visszafogottan, szigorú tárgyi hűséggel. A rekonstruált je-

Joan Micklin

Silver : Hesterstreet

leneteket meg-megszakítják az áldozatok
kommentárjai - és akitűnően megszerkesztett montázs nyomán érezzük, hogy
hiteles dokumentumot kaptunk, és egyben
vérlázító vádiratot olyan módszerek elítéléséről, amelyeknek nincs - és nem
ü; lehet - helye egy civilizált társadalom
életében.
Hasonló problémát dolgoz fel a történelem tragikusabb körülményei közepette
Costa-Gavras, Hevré Villére regényéből.
Jorge Semprunnal közösen írt Különleges
ügyosztály című filmjében. Ez is egy megtörtént 'esemény rekonstruálása, bár kissé
régebbi. 1941 augusztusában fiatal francia ellenállók megölnek egy német katonát. A tetteseket nem sikerül megtalálni.
Megtorlá:sul a vichy-i hatóságok __: arra
hivatkozva, hogy a még tömegesebb és kegyetlenebb német bosszúnak veszik elejét
ezzel - törvényt hoznak egy különleges
ügyosztály felállítására, amely a kommunista és anarchista cselekedetek megtorlá-

sára hivatott. A törvény halálos büntetést
ír elő ezekre a "hűntettekre" , és kimondja, hogy - szemben a jogszolgáltatás évezredes normáival - a törvény visszaható
érvénnyel, retroaktív módon alkalmazandó.
Costa-Gavras filmjében nemcsak a szörnyű justicmord áldozatául esett.. hat kivégzett kommunistának: állit emléket, de
bemutatja a vichy-i adminisztráció züllöttségét is, és azt a belső harcot, amely még
a Pétain-nek felesküdött birói karban is
lejátszódott, egyeseket szembeállitva a retreaktív' törvénykezésnek - az Emberi jogok nyilatkozatában is tiltott és megbélyegzett - gyakorlatával, másokat behódolásra késztetve. Costa-Gavras a tőle
megszekott színvonalon készíti el filmjét,
hiteles figurakat állít elénk, lélektanilag is
jól jellemzi őket, mindőssze egy valami
hiányzik a filmjéből - az, ami a mai franciák számára olyan érezhetően és szenvedélyt felkavaróan aktuálissá tehetné ezt a
tematíkát, Végül is a fásiszták szörnyűsé-
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ges bűnlajstromában ez a törvénytelenség
alárendelt, másodlagos epizód csupán.
Ugyancsak. valóságala:pja van az amerikaiak legnagyobb sikerű filmjének, Bob
Fesse Lenny-jének is. A Kabaré rendezője
ebben az alkotásában az ötvenes évek tisztázatlan körűlmények között halva talált
népszerű show-manjének (ahogy nálunk
mondanák:
konferanszíéjának),
Lenny
Bruce-nak közéleti szereplését és magánéletét eleveniti fel. Lenny Bruce harcos,
baloldali művész vplt - Amerika lelkiismeretének is nevezték -, aki egyszerre
inditott harcot az amerikai köz- és magánélet álszentsége ellen; egyszerre támadta a
vietnami rablóháborút, a faji díszkrímínációt, a jövedelmek kiáltó ellentmondásait,
a rendőri túlkapásokat, és harcolt nyilt
szókimondással a prüdéria - azóta ledöntött, nevetségessé vált - tabui ellen, azt
hirdetve: nem a szerelmi élet - a politika
obszcén és perverz a mai Amerikában.
Bruce tragikus alakjában Bob Fosse egy
olyan értelmiségit, olyan művészt állít
elénk - aki éppen közéleti tisztességének,
harcosságának, meg nem alkuvás ának és
liberális illúzióinak ellentmondása következtében válik magányossá, üldözött, végül
a kábítószerhez menekülő figurává. Bob
Fosse Bruce életének szereplőivel és szemtanúival - az anyjával, a feleségével, a
menedzserével - folytatptt interjúk során
eleveníti fel életének, karrierjének, rendőri-bírói meghurcoltatásának különböző
epizódjait, remek ritmussal, kitűnően megválasztott figurákkal és azokkal a vitriolos szövegekkel és gyakran lefordíthatatlan poénokkal, amelyek Bruce fellepései
nyomán maradtak fenn. A filmet különösen emlékezetessé teszi Dustin Hoffman
páratlan alakítása - akit (talán ez volt
az egyetlen, amivel a fesztirvál túlnyomó
többsége egyetértett volna) joggal tartot-tunk a férfi színészi díj várományosának.
Nem így történt. Helyette a női főszerepet !...:> ~ a- feleségét, az egykori sztríptíz:sztélI:tl--'f',-alakító Valerie Perinne kapott
díjat. :,O,-y is . jól -3átszptt - na de nagy~jr:,,'.'l!~nyen mezőnyben?
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Irodalom a filmvásznon

Ez az alcím nem azt jelenti, hogy az eddig tárgyalt filmek közül nem volt olyan,
amelyet regényből vagy novellából készítettek volna. Utaltunk rá, hogy nem egy
filmnek megvolt a maga bestseller-előzménye, hogy ez ma divat jelenség. Most
azonban azokról a filmekről kívánunk
szólni, amelyek igazi irodalmat - akár
klasszikust, akár mai szerzőt - ültettek
át a film nyelvére. A hivatalos versenyen
jóformán csak a szocialista országok vettek részt regényadaptációkkal, a tőkés kínálat csak a Semaine keretében nyújtott
"irodalmat" két szép - bár nem klasszikus - irodalmi mű megfilmesítésével. Az
olasz Fabio Carpi A béke kora című filmje saját, régebbi kisregényéből készült, s
egy öreg kommunistának, a spanyol polgárháború veteránjának tűnődő-zsörtölődő,
inkább a múltban, mint a jelenben élő
napjait ábrázolja - hiteles és finom pszichológiai eszközökkel. A film címe Freud
egyiJk levélidézetéből származik: "Az a
gondolat, hogy az öregség a béke kora,
számomra ugyanolyan legendának tűnik,
mint az, hogy az ifjúság aboldpgságé." Az
amerikai Joan Micklin Silver Hesterstreetje pedig, Abraham Cahan regénye nyomán,
a múlt század végi zsidó bevándorlók megrelepedésének-beilleszkedésének humoroskesernyés, hangvételében Solem Aléchemet idéző krónikája.
A klasszikus irodalmat azonban csak a
szocialista országok filrnművészetei képviselték. A Szovjetunió Solohov regényrészletét, az Akik a hazáért harcoZtak-at
hozta el, Bondarcsuk rendezésében, az
NDK Mann Lotte Weimarban-jának
filmváltozatát Egon Güntherében (Oalengyel
Zeromski megfilmesítéséről szóltunk már).
Mi Jancsó-Gyurkó EZektrá-jával vettünk
részt. Mindegyik film méltó részvétel volt
egy rangos fesztiválon és (a lengyel kivételével) egy nemesebb irodalmi orientációt
képviselve.velhatárolta filmm űvészeteínket
a divathullámok negatív kisérőjelenségeitől. Egyértelműen pozitívnak azonban

mégsem mondhatjuk ezt a jelenséget. Bár
az egyes filmkiválasztásokkal - önmagában - nincs okunk vitatkozni, az a tény,
hogy egy film sem akadt abemutatottak
közül, amely a mai szocialista életből,
eredményekből-gondokból adott volna ízeIítőt, - elgondolkoztató.
Bondarcsuk - Solohov befejezetlen regénye már publikált részletei alapján készített - filmje 1942, a háború legszörnyűbb és legnehezebb esztendejének júliusát eleveníti fel. A Vörös Hadsereg hónapok óta visszavonulóban van. Rendkívül kemény, gyakran embertelen feltételek között harcolnak annak a kis egységnek a katonái is, amely azt a feladatot
kapta, hogy biztosítsa a visszavonuló hadsereg átkelését a Donon. Mindössze huszonheten vannak. Túlélői egy hajdani tüzérségi zászlóalj felmorzsolódásának. Az
egység négy napját követi nyomon a film
- középpontjában három katonabajtárssal, három egyszerű emberrel. A ő belső
világukat tárja fel, gondolkodásmódjukat
ábrázolja, azt a szellemiséget, haza- és
népszeretetet teszi átéLhetővé,amely a háború embertelen feltételei között is helytállásra, önrfeláldozásrakészteti őket. A film
így egyszerre éposza a hősiességnek és
megrendítő vádirat a háború ellen, egyszerre patrióta és antimilitarista alkotás,
amelyben a nagy író emberábrázoló
művészete, mesteri dialógusai, a rendezés
grandiózus nagyvonalúságával és az emberi íntímitások iránt érzékeny líraiságával találkoznak. A Nagy Honvédő Háborúnak emléket állító film bemutatása azokban a napokban, amikor Franciaországban
törölték a nemzeti ünnepek sorából a második vílágnáborúra való visszaemlékezést
- még külön pikantériát kölcsönzött számára.
Günther Lotté-ját a rendezés kerhűség-

re és korhangulatra törekvő nagyvonalúsága, Lili Palmer nagyszerű játéka tette
emlékezetessé. Hogynem sikerült a Thomas Mann-regény gazdagságát visszaadni ? Kinek sikerült ez? Günther sokat érzékeltet meg ebből a benső értékekben
gazdag világból, akkor is, ha helyenként
elsikkad az irónia, egyes szereplők játéka teátrálisabb a kelleténél, és némi akadémikus túlrészletezés is érződik a filmen.
Egészében fogalmazása tiszta, világos, s a
nagy rnester szellemiségének (sajnos nem
mindenütt csak a szellemiségének), világszemleletének alkotó tiszteletéről tanúskodik.
Beszárnolóm végére hagytam a rni versenydilrnünket, Jancsó Elektrá-ját. Amikor
hazajöttem Cannes-ból, egyesek azt a kérdést tették fel, igaz-e, hogya film kirobbanó sikert aratott; mások, igaz-e, hogy
megbukott. Egyik
sem igaz. Jancsó
Cannes-ban is megosztotta a közvéleményt
(akárcsak Antonioni). Leghűségesebb hívei,az olasz kritikusok most sem fukarkodtak a dicséret felső fokaival. a francia
sajtó, vagy nagy része, már jóval tartózkodóbb volt, és még dícséreteiben sem
riadt vissza némi iróniától - Béjart-t, sőt
Straussot emlegetve Jancsó filmbalettjével kapcsolatban. Mindezt azonban művészi kvalitásai respektusával tette szóvá.
Megerősítve azt a véleményemet, hogy helyesebb lett volna - mint Antonioni, Losey, Schlesinger, Ken Russel tette ~ versenyen kívül vetíteni művét.
Ö is van
olyan nagy művész, hogy ezt a gesztust
megengedhette volna magának.
Aki viszont egyértelmű elismerést aratott: Törőesik Mari. A Le Mande külőn
cikket közölt róla, a France Soir kritikusa
szerint pedig ő érdemelte volna meg a női
alakítás nagydíját.
Gyertyán Ervin
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RövidfillTlek
Az aZábbiakban
nek elhagyásával
a

műfaj

a közlTlüvelődés

rövidítve
-

alkotóinak

-

közöljük

és

az elvi

megállapítások

azt a referátumot,

kritikusainak

ankét ján,

Ankétunk eimét, témáját nem divatos vagy
esetleges, hanem szükséges és társadalmilag hasznos megközelítésnek tartom. Szeretnémezt megindokolni.
1. Az egységes közművelődési szemlélet
illúzióból akkor vállhat szabályozó erejű
realítássá, ha a művészeti alkotás és a kulturális élet valamennyi szférájában világosan tudják és pontosan teszik azt, amit
ft nép
művelődési érdekei rövidebb és
hosszabb távori megkövetelnek. A szakrnánál maradva és jelszószerűen fogalmazva
ez azt jelenti, hogya filmművészeknek egy
kicsit népművelőkké kell válniuk. Közelebbről: a rövidfilm művészének már tervezési munkáját is meg kellene hosszabbítania; ez nem a kópiával fejeződik
be, hanem a befogadóban lezajló hatással és változással. Ezért már az első lépésnél . is döntő fontosságú kérdés: kinek - miért készül a film? Az ismeret,
a tudás, a világszemlélet, az életvitel világába hogyan tudunk, miképp akarunk
beleszólni?
2. A közművelődésí célok szolgálata például a film eszközeivel - semmiképpen sem aZ<JROS egyfajta közönség-irá-
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lTlérlegén

kiemelésével
amely
május

az

ez

évi

és az egyes filmek
miskolci

16-án hangzott

elemzésé-

rövidfilm-fesztiválon

el.

nyultsággal. Többről van szó : adott társadalmi funkciók
felválLa1.ásáról. Hadd
emeljek ki ezek közül néhányat. Sokszor
mondjuk, hogy napjainkban nem a kolosszális méretű, megrázó átalakulások korát éljük (amilyen a földreform és az államosítás, amilyen a rendszerváltás vagy
az osztályhierarchia megdöntése volt), hanem az ember átalakításának hangyászorgalrnat kívánó, s csak nehézségeiben heroikus feladatát végezzük. S itt ismét a
közművelődésre is gondolnunk kell. Mert
annak homlokterében a permanens művelődés, az önképzés, az új közösségi szokások kialakítása, a szocíalísta világszemlélet
és gondolkodásmód, az életvitel és életmód
megújhodása, a cselekvő közéleti ember
pályára lendítése áll. Részt vállalhat mindebből a népszerű-tudományos, a riport- és
dokumentumfilm? Azt hiszem, maximális
prograrnként is zászlajára tűzheti e törekvéseket.
3. A rövidfilm művészeit nem választja
el semmiféle kínai fal a korszerűen értelmezett közművelődés említett néhány fő
törekvésétől. Sőt! Önálló program részeiként hány kiváló filmre hivatkozhatnánk.

amely az új világszemléletet építette, legyen szó társadalom- vagy természettudományos vívmányok feldolgozásáról. A
legjobb dokumentum- és riportfilmek az
idejétmúlt szokások, erkölcsök, a retrográd életmód falait döngették. pöröltek ízlésügyekben, szembeszálltak a nemzeti önismeret torzulásaival, érdekháborút folytattak a közösség nevében. Nem féltek
nosztalgiákkal, nevetséges i1lúziókkal és
féltve őrzött beidegződésekkel hadba szállni. Vagyis: a folytatás, a folytonosság jegyében lehet mérni és észlelni az előttünk
levő alkotásokban. a tizenötödik fesztiválra benevezett filmekben a megfelelést
vagy a nem megfelélést a közművelődés
céljaival. Amit viszont tenni lehet: a programok értelmes összehangolása, az együttes és közös gondolkodás, a tudatos részvállalás.

Tudás-, tudomány-

és kultúra közvetítés

Elsőként arra a kérdésre adjunk választ:
hogyan bővítik filmjeink a mai ember tudását, ismereteit, miképpen közvetítik
a
tudomány eredményeit, általában a kultú':'
7·át? A válaszadás előtt hadd tegyem hozzá: korunkban - amelyet az információrobbanás, a kutatás hihetetlen méretű akcelerációja, a tudományos-technikai forradalom jelzőivel is össze szoktunk kötni
(és joggal) - a tudásközvetítés mérhetetlenül nehéz dolog. Hisren viták folynak
arról, s máig sem tisztáztuk
pontosan,
hogy m~t soroljunk a korszerű általános
mííveltség körébe, mi annak a tartalma
és terjedelme?
Még keservesebb megoldást találni arra,
hogy a tudomány, a kultúra közvetítésében hol vannak a "határok", mit nevezzünk tudásmínimumnak, miben jelöljük
meg a hétköznapi ismeretek szervező centrumait?
Másfelől viszont a művészet marxista
értelmezése alapján egyetlen rnűvész sem
határolhatja el magát a megismerő, az ismeretközlő funkció vállalásától, kűlönösen
nem olyan komplex művészet esetében,

mint a film. Am legkevésbé a rövidrfilm
művésze tehetné ezt, aki - egy kis túlzással szólva - szinte erre tette fel az
életét.
Örök gond e témakörben a természetés társadalomtudományi
programok aránya. A kritikus - akinek megoldások,
"kész receptek" nincsenek a zsebében rendszerint a hiányzót, a háttérbe szorulót
reklamálja. Társadalomtudományi vonatkozásban most nemis annyg a a számszerüséggel. sokkal inkább a témaválasztással gyűlt meg a bajunk. Nyomait is alig
látni például a szociálpszichológiának, a
demográfiának; a szociológia is inkább alkalmazott módszerként, semmint tárgyként, forrásként van jelen. Alig lehet okát
találni annak, hogy az elmúlt évekhez képest is mennyire megcsappant a közgazdasági ismeretek fejlesztése. filmjeink nem
törődnek a "miből élünk?" kérdésével, még
a világgazdasági összefüggésekkel sem.
Ami a társadalomtudományokból mégis
felvillan, azt a művelődéstörténet
tágasari
felfogott körébe tudnám sorolni. Méltó
emléket állított Bodrossy Félix a könyvnyomtatás fél évezredének (Ötszáz esztendő), mértéktartóan hangsúlyozva a hazai
ví vmányokat,
Nemzeti értékeink ápolása tisztes hívatása a rövídfilm-művészetnek. Legyen az
egy tájegység bemutatása, (Kis József:
Hortobágy, nemzeti park), a kodályi hagyaték átköltése (Takács Gábor: Psalmus
Hunqaricus), vagy egy íparí-közlekedési érdekesség, jószándékú, de itt-ott már érzelgős felelevenítése (Paulus Alajos: Egy
fehér hajó).
Karakterisztíkus, mélyen emberi és elgondolkoztató portrékat kaptunk Janovics, Bodrossy és Kolonita filmjeiből is (A
professzorasszony; Tersánszky Józsi Jenő;
Az én világom) _.:...egészében véve mégis
elégedetlen az ember a társadalomtudományi fogantatású, ismeretközlő alkotásokkal. Egy-két kivételtől eltekintve az
esetlegesség, az alkalomszerűség, a kuriozitás benyomását keltik, hiányzik a lényegretörő, a nagyobb nehézséget a fontosságért és izgalomért áldozó vállalkozás.
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Sokkal jobban állunk a természettudományos programo kkal, mind a választott
téma, mind pedig a módszer, a szemlelet
és a megoldás tekintetében. Külön figyelmet érdemel a Népszerű-tudományos Stúdió nem egy alkotása, amelyet közös törekvésük alapján és elsődlegeserr a természettudományos világképet lényegesen
befolyásoló, szemléletalakító
műveknek
neveznék. Ezek a filmek rendszerint egyegy természeti törvény vagy törvényszerűség "logikája"
alapján szervezik meg
anyagukat, és így, mintegy integrálva sűrítik .egy láncba a világ különböző jelenségeit, amit a hétköznapi tapasztalat egymástól függetlenül észlel. A kezdeményezés közművelődésí jelentősége abban van,
hogy az iskolán kívüli hagyományos módszerekkel (például előadással) a törvényszerűségek szemléletes. érzéki felmutatása
szinte lehetetlen, és a régebben készült
természettudományos filmek is csak egyegy parciális jelenségkört ragadnak meg
képileg. Hozzátehetjük: pedig a felnőttlakosság iskolai végzettsége elmarad t a kor
kívánalmaitól. (A népesség negyven és ötvenkilenc éves korcsoportja 65,7 százalékának az általános iskola 8 osztályánál
kevesebb a végzettsége, szintúgy az őszszes fizikai dolgozók 50 százalékának is.)
Ebbe a szemleletalakító csoportba tartozik például Cigány Tamás: Térszemléletünk alakulása, Semmiből egy új, más
világot, Kollányi Agoston: A természet
geometriája (amely most nem szerepelt a
vetítéseken), Préda Tibor: A természeti folyamatok iránya és Tiefbrunner László:
Vis vitalis című alkotása.
Várjuk a folytatást! Érdemes hosszabb
távú (nemcsak egy~egy éves) terveken is
gondolkodni ennek érdekében.
A teljesség igénye nélkül szeretnék még
kiemelni néhány olyan filmet, amely nemcsak témaválasztásával talál telibe, s kerűl
szuikrtmba a közművelődési feladatokkal,
hanema technika, a film adta új eszközök felhasználásában és módszerében is
dicséretes. Amióta a számítástechnika, a
kibernetika az érdeklődés homlokterébe
került (a komputer szinte a napi szóhasz-
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nálat tárgya lett!), amióta a számítógép a
míndenhatóság és a megvetés végleteivel
birkózik, amióta a nem ismerés misztikus
ködbe burkolta ezt a hasznos szerkezetet,
azóta nem egy filmet láttunk, amelyik a
tisztázásra vállalkozott. Am legtöbbjük
bent ragadt vagy a technika (a félvezetők,
az integrált áramkörök) útvesztőjében,
vagy csupán a rendszer egyetlen elemével, részletével tudott
dűlőre
jutni.
György Istvánnak (Pillantás a számítógépbe) sikerült az egészre érvényes, a működés elvét érintő, közérthető áttekintést
adnia. Dévényi László filmjében (Szemek)
olyan vállalkozásról van szó, amely segítségére siet az embernek, hogy az iskolában bebíflázott ismereteket és az erre
épülő elképzeléseiket láttatni engedje, hogy
a természet évezredekig rejtett titkaiba érzékletesen is beavassa a nézőt.
Tudományos filmjeink már évtizeddel
ezelőtt felhagytak az egykori szájbarágós
és mechanikus didaktikával. A jó didaktika (amely a jövőben sem nélkülözhető")
a testreszabott, a tárgyával adekvát módszerből alakul ki. E tekintetben szemmel
látható a javulás, de az ismeretközlő, tudományt népszerűsítő alkotök egyszer már
"tárgyszerűbben" is szembe nézheinének
ezzel a megkerülhetetlen problémával.

Világnézet-,
politizáló

világszemlélet-alakítás

-

filmek

A "listavezetők" itt a Katonai Stúdió és a
Híradó filmesei. Különösen szembetűnők
a dokumentumstúdió
adósságai. S itt ikét
dolgot szerétnék tisztázni. Sokan azt hihetik, hogya céltudatos nevelés és politizálás funkcióit átvette a rövidfilmtől a televízió - saját gyártású filmjeivel és elektronikus műsoraival. Ehhez megvan a stábja, hihetetlenül nagyfokú publicitása, és
órákon belül tud reagálni. Én nem hiszek
az ilyenfajta - egyoldalú - munkamegosztásban. (Haddemlítsem meg: szorongással nézem évek óta azokat a vitákat és
törekvéseket, amelyek a Magyar Filmhíradót - amelynek népszerűségét egysre-

rűen lehetetlen kétségbe vonni! - úgy
gyúrták, alalcitgatták, hogy félő volt: elvész
a lényege. Becsületére legyen mondva az
ott dolgozó alkotóknak: ma is őrzik a politikum lángját, és ez élteti munkájukat.)
Visszatérve a munkamegosztásra: aki a
politízálást "átengedi" kizárólag a tv-nek,
az a rövid mozifilmgyártás létjogát is megkérdőjelezheti. mert a tv a többi - szinte mínden - műfajban is önálló, s ha általánossá válik a szines tv, akkor akár a
lélekharangot
is meghúzJhatnánk... Ismétlem, akkor, ha rosszul értelmezzük a
munkamegosztást! Nyilvánvaló, hogy az
események első és nyers rögzítésében nem
versenyezhet a mozifilm a tv-vel. Am a
téma ezzel még közel sincs kimerítve.
Szabad legyen csupán egyetlen dologra hivatkoznom: a homo politicus-ra, az ő mélyebb és nehezebben feltárható világára,
amely számtalan lehetőséget rejteget az
erre érzékeny rendező számára.
Ráadásul a politika a folyamatok,
a világmozgások terrénuma, amely kí- .
nálja a jó és szükséges témákat. A másik dolog: több évvel ezelőtt kifejtettem
már egy publikációban - hogy a katonai
stúdió törekvései több figyelmet érdemelnek, éppen az érintett kérdésben. Igaz,
akkoriban elég sok jogos kifogás érhette a
mesterségbeli teljesítményt. Azóta ebben
is változás tapasztalJható, és elismerésre
méltó nem egy filmjük, amely a szoeialista nevelés, a politizálás nem könnyű és
nem népszerű hivatását vállalja fel. (Lestár János: Tűznyilak; Glósz Róbert: Híd
a Zala folyón.)
Végül: a híradó lehetőségeiről (és a politizálás szükségességéről) mondottak érzékeltetéseképpen a híradó-események közül a Chile üzen című alkotásra szeretnék hivatkozni. Gödrös Frigyes nemcsak
informál, hanem beavat. Nem tudósít, hanem megrendít: felkavarja bennünk a
már-már leülepedő tiltakozást. Szinte mi
is áldozatává válunk az irracionalizmus és
az embertelenség szövetségének és agreszsziójának, olyannyira azonosulunk a tényleges áldozatokkal.

Munka -

életmód és közösség

Amikor első és hevenyészett mérleget készítettem, úgy tűnt, hogy a Központi Bizottság kőzrnűvelődési
határozata és a
fesztivál filmjei között itt mutatkozik a
legörvendetesebb összhang. Közelebbről
szemlelve azonban változik a kép. Mert ha
a téma közös nevezőre hozza is az idevágó alkotásokat, a megközelítés rnódja
és a konklúzió diififerenciáljais azokat. A
"hogyan élünk?" kérdésére ugyanis sokféle válasz adható.
A szocíológía segítségül hívása megköze1ítési módszerként - nem új jelenség
a magyar filmművészetben. Sajnos, már a
kezdeményezésekkel egy időbenjelentkezett vulgáris, ellaposított változata is, tanúi lehettünk egyfajta szociologizáZásnak.
Ilyenkor a módszer nem lényegi funkciót
lát el, csupán a felületen munkál, ilyenkor a vizsgálódás - történetesen a megkérdezés, az interjú az esetlegesség
szálláscsinálójává válik. Csak emlékeztetek
rá: évekkel ezelőtt ennek egyik torz kínövését abban láttuk, hogy a feltárás izgalma olyannyira elragadta az alkotókat,
hogy - elemi etikai szabályokat megszegve - agresszívan {élre lökték a vallatásra
fogott emberek elemi érdekeit, emberi szuverénitásukat, áttörték jogos és indokolt
védekezésüket, végül is kiszolgáltatták
őket. Legszívesebben "ál-szociográfiának"
nevezném ezt az elfajulást,
Örvendetes dolog, hogy e súlyosabb, etikát sértő koloncoktól sikerült megszabadulnunk. Most azt tehetjük szóvá, hogya
felületen maradunk. Például Murányi Éva
Vissz'hang című filmjét említhetjük, és
nem hallgathatok ebben a sorban Kolonits
Ilona Ismét együtt című filmjéről sem.
Látszólag kevesebbre vállalkozott, mégis lényegesen messzebb jutott Magyar J ózsef Végtelen sziirke csatatér című alkotásában. Csupán egyetlen fricskát szán
a motorizáció őrületében elszabadult nyers
ösztönöknek (hivatalos nyelven azt mondhatnánk: a közlekedésí rnorál "hiányosságainak"), ám a zárt kompozíció, a jó
vágás, a tettenért reflexek - tehát a vérbeli dokumentalísta erényei - törvény-
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szerűen emelik az alkotást a választott közeg fölé, s egy magasabb rendű moralitás
jegyében találjuk magunkat szemben az
agresszióval. Hasonlóképpen egy ponton
küldi mélyebbre a szondáit Ember Judit
Az olcsóját és a jóját című művében.
A mai falu érzékeny pontja: ki miért
vesz, vagy nem vásárol könyvet, s főképpen az, hogy ízlésvilága, igénye, érdeklődési köre kinél mit részesít előnyben, vagy hanyagol el. Úgy érzem, a rendezőnek nem volt prekoncepciója, nem határozta el magát eleve arra, hogy riasztó
vagy hízelgő képet fog festeni a parasztember mai ízlésvilágáról. S ha tudjuk is
azt, hogy falun az élet anyagi feltételeinek
javulásárval még közel sem tart lépést a
szellemi igényesség, a fi1m azért bizonyul
hitelesnek, mert az átmenet állapotát tudja tetten érni. A nagyságrend ugyan más,
mégis hasonló okból tartom figyelemre
méltónak Borsodi Ervin Űk is dolgozni
akarnak című híradó számát. A rehabilitáció nem milliók ügye, problémája, je ezeknek az embereknek az életét csak milliók
megértése teheti elviselhetővé vagy megközelítőleg egyenértékűvé.
Életmód, szokások dolgában - amelyet
mindig is idejétmúlt, retrográd eszmék és
életszemlélet konzervált, és új eszmék,
szándékok hoztak mozgásba - ErdŐSIS
Pál:
Regruták című alkotása gondolatébresztő
expozíció. S talán éppen ezért, mert kétféle erőtere t egy dologra vonatkoztatva,
éles ellentmondásban tudott ábrázolni. A
megrendítő ellentmpndás az, hogy ezekre
a 18 érvesfilúkra azt a "hagyományt" akarják ráhúzni (méghozzá jóhiszeműen), amitől a szocialista rendszernek, iskolának, nevelésnek: végre sikerült őket véglegesen elszakítani. A négyzetméternyi kokárdaköteg és a túladagolt alkohol által meggörnyesztett fiatalok ezért mozognak olyan
értetlenül. A film azonban választott
közegén is felülemelkedik
(pedig az
sem kevés l), és őszinte lelkiismeretvizsgálatra késztet bennünket: rnikor, hol,
miben
vétünk "hagypmányoknak" vélt
rossz beidegződések alapján az olyannyira óhajtott és...időszerű szecialista életvitel
ellen,
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Látszólag hasonló indíttatású és szenvedélyű a BBS további két filmje is: Vitézi László Felvétel-e és Ragályi Elemér Sziloeszter-e. Mindkettő azonbanaz alkotói szándékoktól függetlenül is ~
egyfajta hibás általánosítás alapjául is
szolgál!hat.Erdőss Pál konkrét példával élt,
de a tovább áradó gondolatok már nem
az egyedi esetet, hanem az analógiakat
érintik. Ez a két film azonban önmagát
önmagából hosszabbítja meg, s ennyiben
joggal válthat ki vitatkozó ellenkezést is.
A Felvétel "főhőse" szánalmat ébreszt bennünk, s tiltakozást az ellen, hogya felvétel esetének tekintsük őt. Ragályi Elemér,
a kitűnő operatőr,. most rendezőként debütál: a szerkesztés, a fényképezés, a tudatos homogenitás ismét csak erényeit
csillogtatja. Am nem tudjuk: a tükör mutatja-e torznak képünket, vagy eleve torzító tükörről van-e szó? Én ez utóbbira
hajlanék. S bár a film elementáris hatását nem tagadom, mégis megkérdezem: ha
bárgyú szilveszteri szokások fényében egy
külsőségesen megnyilatkozó vagyoni különbséget egyszerűen csak felmutatunk, akkor mit akarunk azon kívül mondaní,
hogy vannak bárgyú szilveszteri szokások, és hogy még vannak jövedelmi különbségek?
S önmagában ettől a két relációtól miért
kell oly életuntnak lenni, ahogyan azt a
film sugallja a nézőnek?

Társadalmi

rétegek -

struktúra,

intézmények

Szorosan vett közművelődési Iunkciót teljesítenek azok a filmek is, amelyek változó, fejlődő társadalmunk mozgásírányaíra
és ellentmondásaira öszpontosítják figyelmüket: tárgyukat a rétegek, a struktura,
az intézmények köréből választják. Sdk
rokonságuk figyelhető meg az előző témakörben érintett filmekkel, mégis "nagyobb
szabásúak", tágabb horizontúak.
A kétkezi munka, a munkásélet dicsérete György István szép filmje, a Kezükben a világ. A filmből a mai munkásosztály, a teremtő kezek és a rnunkára kon-

centrált emberi akarat és cselekvés tárulnak elénk. Nincs módunk megismerni
egyéniségüket, de szinte jó ismerősként vonulnak el szemünk előtt az arcok.
Magyar József filmje, a Péteri tó, 1974
egyszerre teljesít kulturális és társadalom-politikai missziót, Mert nemcsak reményt, hanem biztatast is ad ahhoz, hogy
a tanyák rfiataljaival - és átvitt értelemben minden hátrányos helyzetű gyerekkel _: való foglalkozás nem Don Quijote-i
küzdelem.
S végül ide kívánkozik a BBS három
nagyobb szabású filmje: Dárday István
nevelésűgyi sorozatának két filmje és Mihályfi LászlóFellebbezés című alkotása. Elgondolkoztató, hogy a BBS-en kívül
szinte visszhangtalan maradt az a nagy
méretű társadalmi vállalkozás, amellyel az
iskolát szocialista módon próbálj uk a ma
és holnap követelményeihez alkalmassá
tenni. Százezrek mai erőfeszítéséről és
milliók jövőjéről van pedig szó, Paradox
dolog, ha a rövidfilmgyártás ebben nem
talál témát ..
Dárday - már sorozatuk első, Szeeiaiisia nevelés című filmjében is - a lényegre tapint rá, hiszen a közoktatás főfigurája, kulcsembere maga a Pedagógus.
Felvevőgépükkel az alkotók olyan emberre, olyan családra találtak rá, 0001 szinte a pedagógussors tárul fel, minden ellentmpndásával, tengelyében a hivatástudat ambíciójának és a kicsinyes bürokratikus megkötéseknek az ütközésével. S
hogya
tudományos pontosság, a dokumentális hűség milyen forró emberi
drámák felizzítására alkalmas: azt egyaránt bizonyítja ez a film és Dárday
első játékfilmj e, a Jutalomutazás, amely
alkotó módszerében szlnte megegyezik az
előbbível. Míhályfinak is pedagógus a főhőse (egyfajta pedagógus "nehéz ember"),
ám őt a konfliktuspkban inkább az emberi viselkedés, még inkább az izgatja, hogy
miképpen funkcionál, vagy mond csődöt a
demokratizmus egy adott esetben. S eljut
az egyes embertől az intézményes akciókig.

A filmek "utóélete"
néhány következtetés

A filmek "utóéletéről" szoktunk beszélni, pedig valójában az életük az, ahogyan
és amikor - amilyen nagyságú - nézőközönségük elé kerülnek. Nem a stúdió,
nem a forgatás és a vágás, nem a laboratórium a filmek élete. Itt Miskolcon, egy
hétig rníndig virágkorukat élik a rövidfilmek, de joggal szoktuk megkérdezni: mi
történik velük e napok előtt és után?
A rövidfilmek teljesítményét aszerint
kíséreltem meg minősíteni, hogy hol és
hogyan teremtenek szinkron kapcsolatot a
közművelődés fő funkcióival? Am a dolog
más~k oldala az, hogy miképpen fogadja
saját vérkeringésébeezeket az alkotásokat
a közművelődés rendszere, szervezete. Élnek-e velük? Kiaknázzák-e a közösség javára a bennük rejtőző szellemi, emberalakító energiákat, vagy sem? A művek filmtárak néma lakói, vagy zajos, érdeklődő,
megismerésre vágyó embercsoportok képpel és szóval szóló vendégei? - a kérdéseket folytathatnánk, a válasz nem lesz
túlzottan szívderítő.
Meggyőződésem, hogya
helyzet kulcsa
nem egyszerűen a fHmforgalmazás.
Ott
sikerült már .elérni évek óta szorgalmazott
változásokat, bár még a filmforgalmazásban - amz: a mozizásban - sem merítettük ki az összes tartalékot. csak ne áltassuk magunkat azzal, mintha nem a játékfilmért mennének az emberek mozíbal
Most azt a jelszót fogalmazhatnánk meg:
Váljék a kisfilm népművelővél Vagyis
figyelmünket és erőnket" arra kellene
koncentrálni,
hogya
közművelődés
szervezetében, hálózatában, intézményeiben és munkájában
nagyobb teret
kapjon a rövidfilm. Alkalmas is erre, hiszenfőszereplőként
vagy "segédszinészként" egyaránt megállja a helyét: lehet önálló mondanivalója, s lehet illusztrátor gondoljunk a párt, a tömegszervezetek,
a
mozgalmak
ezernyi szervezetére, népes
szervező táborukra, akik milliónyi emberhez jutnak el nap mínt nap.
Gondpljunk a közművelődés szerte ága-
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zó hálózatára: könyvtárakra, művelődési
házakra, klubokra, szakkörökre. ifjlÚSági
klubokra, az amatőrművészet lelkes híveire, az ezernyi rendezvényre és alkalomra.
Ha megvetjük az üres szócséplést, akkor
legalábbis a következőkben kellene tenni
valamit:
Intézményesen megkeresni és felvenni a kapcsolatot a főbb pontokon az
előbb említett ezervezetekket és hálózatokkal. Kérjük ebben a Kulturális Minísztéríum és a szövetség segítségét.
A Népművelési Intézet - vagy más,
illetve még más intézmény - felderíthetné a rövidfilm mozin kívül forgalmazásának, társadalmi életének helyzetét. Egy erről szóló tanulmány következtetéseiből újabb tennivalók lehetősége bukkanna elő.
AMAFILM megoldhatná, hogy ismertetők, bőséges információk, alkalomszerűen műsorajánlatok készüljenek el,
és jussanak el a "fogyasztókhoz",
hiszen ené~kül azt sem tudják a népművelők, hogy mivel nem élnek.
A sajtóban több kritikára és ismertetésre lenne szükség, esetleg tematikus
csoportosításban, vagy egy-egy stúdió
teljesítményét értékelve.
Az alkotók egyénileg is, a stúdiók intézményesen is gyakra:bban kezdeményezhetnék, hogy üzemekben. lakóterűleten, falvakban, tsz-ekben és máshol
rövidfilmekről viták folyjanak.
A legnagyobb publicitast persze a televízió nyújthatja a rövidfilmnek is. Érdemes növelní a sugárzott filmek számát, és meggondolandó. hogy értéke-

sebb műsoridőben kapjanak publicitást,
hiszen ezáltal a TV is kőzművelődési
hivatást teljesít. Amit viszont a televízió nem tehet meg: az az egyéni
vagy csoportos érdeklődéshez kapcsolódás és a vitákban, megbeszélésben kiteljesedő aktivitás.
Természetesen: minden felsorolt tennivaló sikerének záloga az, hogy a rövidfilmstúdiókban - tervekben, programokban,
alkotói szándékokban és filmekben - az
eddigieknél is tudatosabban törekedjenek
az 1974. március 19-20-i központi bizottsági határozatban oly világosan megfogalmazott közművelődési funkciók szolgálatára. Ne csak utólag keressük, hogy hol
találkoztak a szándékok, hanem előre és
eleve törekedjünk a kapcsolatra. Bőségesen van mit megfilmesíteni, számtalan értelmes és szép alkotómunkat ígér ez a
tudatos kötődés és elkötelezés.
Burgert Róbert, a Bábolni Állami Gazdaság energikus igazgatója a gazdaságról.
annak különböző ágazatairól készített filmeket mindig prológgal vezeti be.
"A film, amelyet most látnak, már elkészítése pillanatában elavult."
Legyünk tárgyfíagosak: a jó gazdaság!
vezetőktől mi :istanulhatunk valamit. Mert
nem kevés filmünket találóbban jellemezhetné ez a mondat, mínt a bábolnai gazdaság munkájáról készült ismertetőket ...
A kívánatos társadalmi szinkronitás megteremtésében sokat segíthetne, ha a rövidlfilmgyártás tudatosan még nagyobb
részt vállalna a közművelődésből.
Fül.ki J6zsef

Kritikával ábrázolni?
Beszélgetés
-

Önt a fam

-,

indította

sze.m.ély szerint

el a színészi pályán.

sok korá-ban,
mintha

-

Bálint Andrással

az Apá-ban,

egyazon

szerepet

rút még kisgyermekként
embert;

filmekben.
hanem

a Szerelrnesfilm-ben
játszott

volna,

átélő, érteLmiségi
egy körből

Szabó feltehetően

a figurát,
réteg

Onben annak

egy

jellegzetes

való

fiatal-

-

ezekben

a

még nem a színészt,

nemzedék

kedtem meg a rendezőkkel. Megszerettem
a tévéjáték lehetőségeit és igyekeztem
megtanulni a technikáját.

a hábo-

az emLé-kek, a he lyszíne k, a cSl1!ládi kör-

nyezet is lényegében

dalmi

Szabó István
Az Alrnodozá-

A színészek némelyike

játszik
ként

színpadon,

mint

a tévé ben. AUítják,

technikai

tagadja,
filmen,
hogy

hogy másként

és megint
nem

más-

törődnek

a

kiUönbségekkel..

és egy társa-

képviselőjét

látto.

meg

idején ...

-- Bizonyára, hiszen harmadéves főiskolás
voltam, amikor az Almodozások korá-t
forgattuk. Amennyire emlékezni tudok,
ösztönösen játszottam, inkább éreztem,
mintsem értettem, hogy rnit vár tőlem
Sza:bó.Időbe tellett, amíg az a szoros barátság kialakult közöttünk, amely a későbbiembenmár lehetövé tette, hogy együtt
gondolkodjam vele. Egyébként az, hogy
filmsikerrel indultam a pályán, nem könynyítette meg a további utamat. Vidékre
szerződtem, jónéhány klasszikus drámában kaptam szerepet, és ennek nagyon
örültem, mert meg kellett tanulnom a mesterséget. A pécsi évadokalatt Szabó Istvánon kívül másoknak nem jutottam eszébe
a filmesek közül, valószínűleg éppen azért,
mert már elkönyveltek az ő figurájaként.
Később ~ főként miután Pestre jöttem, a
Madách Színházhoz, a televízióban ismer-

- Ez elképzelhető, de semmiképp sem
erény. Mert ha valaki nem törődik a film
követelményeivel, legfeljebb azt éri el,
hogy megnehezíti, elnyújt ja a munkát,
mert addig kell ismételni a jeleneteket.
amíg végül mégis kénytelen alkalmazkodni. Hogyne kellene törödnöm például azzal a padlóra szögelt léccel, ami figyelmeztet, hogy nem léphetek tovább, rnert életlen lesz a kép. :És a tévében, mielőtt válaszolok a partnernek, ki kell várnom azt
a pillanatot, amíg kigyullad a jelzőlámpa
azon a kamerán, amelyik engem "vesz",
különben első szavalm lemaradnak a felvételről. Vagy soroljam a színpad szabályaít, amelyeket szintén valamennyi sZÍnésznek tudnia kell? Persze, azokat általában tudják is, hiszen nálunk mindenki
elsősorban a színházi munká t szekta meg
és becsüli. Dehát ebből nem következhet,
hogy megváltozott körülmények között
változatlan technikával dolgozzunk. Pon-
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tosabban. nem kíván alapvetőerr más színészi eszközöket a film és a színpad, de
az biztos, hogy különféleképp kell alkalmazni az eszközöket. És nemcsak azért,
hogy kedvébe járjunk a stábnak ; saját
színészí teljesítményünk lesz jobb, ha alka1mazkpdunk az eltérő adottságokhoz.
- Tehát az utóbbi években tudatosan tÖ'rekedett a szakmai ismeretek megszerzésére, "all
round" színész akart lenni, s nyilván nemcsak
technj,kai, hanem műfa;i értelemlum is ...

- A műfaji változatosságot inkább a színház biztosította nekem. Ott játszhattam
vígjátékot is, és sokféle karakterszerepet,
bár nem szeretem ezt a kifejezést. Minden
szerep karakterszerep.
- A szakzsargonban - egyébként helytelenül gyakran a kis szerepeket nevezik karakterszerepnek. ts valóban szembetűnő, hogy ön főként
II Madách Kamarában
és többnyire kisebb feladatokat kap. S bár utóbb a Hedda Gabler Tes-:
mann;a főszerep volt, mégis, az elmúlt évadban
elkerülték a hasonló lehetőségek. Filmszínészi
1'ang;a nem befolyásol;a színházi megbecsülését?

- A színház olyan öntörvényű világ,
amelyben a máshol szerzett érdemek nem
számítanak. Ettől függetlenül,engem kielégít színpadi szerepköröm.
Érdekes
"mellékalakokat" formálhattam meg eddig
is, például Holezert, a pedáns titkárt Karinthy Ferenc Szellemidézés című színművében, a pszichológust a Zendülés a
Caine hajón-ban. Az epizódszerepekben lehetőségem nyílik a saját világomtól, egyéniségemtől távolabb 'álló figurák életre keltésére, úgyhogy azt is mondhatnám, a
színház és a film jól egészíti ki pályámon
egymást.
-

Miért vált így szét a fe14datkÖTe?

- Szerétném hangsúlyozni, hogy a tel-evízióban igen változatos skálán játszom,
csakhogy a tévéjáték mindmáig nem nyerte el azt a megbecsülést, nem vált ki
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olyan szakmai visszhangot, mínt a mpzifilm, hiába látják milliók. Ezért nem tűnik
fel, ha a színész véletlenül jól játszik a
tévében, vagy eddig ismeretlen oldaláról
mutatkozik meg. Jellemző példa, hogy ebben a beszélgetésben is csak a filmről és
a színházról kérdez. Pedig nem hiszem,
hogya leghatékonyabb tömegkommunikációs eszköz kisebb figyelmet érdemelne.
.- Ha ;ól értem, ön személy szerint is hálás a
televíziónak.

- Nem tagadom, hiszen az ott dolgozó
rendezők vették észre, hogy az évek során mire lettem képes, illetve hozzá is segítettek. Olyan szerepeket kaJptam,amilyenekk:el máshol nem találkozhattam volna. Ezzel' persze nem mondom azt, hogy
mínden televíziós munka élvezet. Gyakori, hogy mi, színészek az első forgatási
napon találkozunk először a stábbal és
egymással. Még ruhapróbára sem kerül sor
korábban. Ott helyben ránk adják a jelmezt, körülbelül megfelel, aztán nyomás,
minél előbb befejezzük, annál jobb. . . És
néha elszomorít egy-egy rendező felkészületlensége. Hogy némelyeknek furcsa fpgalmaik vannak a színészetről. Nemrég
például teljes komolysággal fejtette
ki
előttem az egyik tévérendező, hogy nem
tudja elképzelni, mit próbálunk hetekig a
színházban, ha már egyszer megtanultuk a
szöv:eget és megbeszéltük ki honnan jön
be, és merre megy ki. . . Szóval,ez is a
televízió. Kétségtelen, hogya színész ambíciói egy-kettőre letörnek, amikor észreveszi a hozzáértés hiányát. Vagyis a tévé
művészetí műsorait elsősorban a tévéseknek kellene komolyabban venniök. De
visszatérve a filmre, a közeljövőben kerül
bemutatásra Palásthy György rendezésében a Kopjások, Berkesi regényének adaptációja Rajnay Akost, egy hivatásos Horthy-tisztet játszom benne. Teljesen elüt
eddigi szerepeimtől, nem is akartam elhinni a rendezőnek, hogy rám gondolt. De
aztán izgatni kezdett az a feladat, hogy
évtizedeket kell öregednem a történet során. Szeretném, ha filmen is sikerülne tágítanom a szerepkörömet.

-

Gondolja,

hogy B€rkesi

írása megfelelő

alap~

anyag ehhez?

- Nem irodalmi mércével közelitettem a
Kopjások~hoz. A színész szernszögéböl néztem, és jónak talál tam a főszerepet. Kemény, fanatikusan célratörő, intellektuálisan kegyetlen ember bőrébe kellett bujnom; ez az újdonság erejével hatott rám.
A kalandot éreztem meg.

gattunk körülbelül 6-ig; 7-kor pedig játszottam a színházban, Ez így ment huzamosabb időn át,és nem éreztem fáradtságot. Valószínűleg azért, mert a filmen
egy magabiztos, erőszakos tisztet, a színházi próbakon meg épp azellentétét, egy
gyenge, határozatlan szobatudóst éltem
át. Ez a "kétlaki" állapot serkentően hatott.
-

- Ami a forgatókönyveket
logaJtós"?

illeti,

áLtalában

"vá~

marad

-- Egyre inkább. Nem mintha igazán volna erre lehetőség. Ugyanis a színész különböző elfoglaltságait rendszerint a háta
mögött egyeztetik, majd a tudta nélkül
kikérik a színháztól, és csak azután szólnak neki is, hogy volna itt valami. Narnármost, ha az a valami nekem nem felel
meg, akkor a lemondott produkció időtartamára már valószinűleg nem kapok
más ajánlatot, mert az egyeztető irodákban foglaltnak könyveltek el. Mire az adminisztráción végigfut, hogy szabad vagyok, már késő. A színházon kivüli munka
pedig anyagi szempontból is fontos. Dehát ennek ellenére igyekszem válogatni,
lehetőleg csak azt vállalom el, amiben örömöm lelem. Viszont meg lehet érteni, hogy
a színész nézőpontja nem feltétlenül azonos egy-egy szerep megítélésekor az .irodalomkrítikuséval. Olykor még a hajszát, a túlterhelést sem a pénz miatt viseli el, hanem azért, mert tetszenek a lÍelkínált lehetőségek.
-

Csakhogy

rovására

a mennyiség

Mégis,

alighanem

a minőség

megy ...

- Nem mindig. A Kopjások forgatása például a kedvezőtlen időjárás miatt elhúzódott, már megkezdődtek a színházban a
Hedda Gabler próbái. Mit volt mit tenni,
reggel 6-ra értem jöttek, kivittek a
filmgyárba, sminkeltem, öltöztem, majd
8-1/:! 10-ig dolgoztunk. Akkor civil
ruhát vettem, 10 orara <1 színházban
voltam, €s próbáltam 2-ig. Ekkor már várt
a filmgyári kocsi, visszavittek, ismét for-

mivel

filmszínészi

magyarázza.

teljesítmények

hogy
nagy

nálu.nk
átlaga

a

alatta

a világszínvonalnak?

- Ennek részben a témaválasztás, részben a rendezők az okai. csak. kevesen képesek a színésszel igazán együtt dolgozni
vele.
-

Azt

hiszem,

Fábri

Zoltánról

nem

ez a véle-

ménye ...

- Fábri nagy ember. Színészben gondolkodik elejétől fogva. Amikor elolvastam a
Befejezetlen mondat forgatókönyvét, majd
újra á regényt, kérte, hogy üljünk le és
beszéljük meg. Egyenrangú partnerként
kezelt. Én az olvasás során felírtam néhány megjegyzést, szerettem volna apróbb
változtatásokat. Egy-egy mondatot visszaírni a regényből. Helyenként úgy éreztem.
még egy kötőszónak is jelentősége van.
Többnyire eleget tett a kéréseimnek. de
ha mégsem, akkor vitatkozott, és megmagyarázta, hogy miért nem. És ezzel felelőssé tett. Bár tudta, hogy engem szerivedélyesen érdekel Parcen Nagy Lőrmc, azonosulok vele, és igazat adok neki. Minden
szerepemmel így vagyok egyébként, még
Rajnay Akossal is, különben nem tudnám
eljátszani.
-

Eszerint

filmen

natkozásában
ni és kritikával

ismert

nem érvényes
brechti

ábrázolni

a színpad

elmélet:

vo-

megmutat-

a figu.rát?

-- Nem tudom, hogy a színpadon menynyire érvényes. Én ott sem szeretem, ha
valamit kritíkával játszanak el, nem átélve. Parcen
Naggyal
én
teljesen
egyetértettem. Tudtam, nincs mindenben
igaza, de ugyanakkor - minthogy én ját-
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szottam -, Lőrincnek megis igaza volt.
Azt hiszem, ez a színészet egyik paradoxona.
-

agy

láttam,

hogy Lőrinc
mikor

mit

ön

a tettei

nem

voltna másként

mégis

pontosan

- Engem az érdekelt, hogy egy ember
meg akar változni. Elhatározza, hogy lerugja magáról a családját, a társadalmi kötelmeit, mindent. Megpróbál máshová állni. Törekszik, kínlódik, és nem sikerül.
Szerintem a regény erről szól, és Fábrit is
ez izgatta.

eljátszotta,

pill.Q.natában maga is tudja,

kellett

volna,

illetve

mit

kellett

cseLekednie ...
-

- Bizonyára emlékszik, hogy a kocsmában Lőrinc 50 pengőt akar adni a gyereknek. Ebben a jelenetben nem szándékoztam kiadni Lőríncet, nem akartam bemutatni, hogy milyen idétlen, milyen lehetetlen ez a gesztus. Gondolom, a hely-zet beszélt önmagáért.

Vagyis

Azt

hiszem, a figura

önkritikus

lényeges ebben a filmben.

Amtikor

s2lik, hogy

az

hogy nem
vérével

mondjon
kellene

merev

le

hagynia

don, vagy

kiutasítja

Lőrincet

magát;

amikor

test-

beszél,

tudja,
a hí-

akkor

érzi,

hogy

helyesen tette és elégedett.

- Lehet, hogy így van. Én csak azt tudom, hogy amíg a Befejezetlen mondat-ot
forgattuk, a magánéletemben is szertartásosabban viselkedtem. Egyenesebben fésültem a választékomat és sokkal tartozkodóbb voltam. Pedig én nem vagyok olyan,
mint Lőrinc. Egészen más vagyok. De akkor ő voltam.
-

Nem gondolja,

lyét

kereső

hogy Fábri

értelmiségi

is a vívódó,

fia1xllembert

látta

heön-

ben, azért kérte fel?

_. Nem tudom. Nekem azt mondta a próbafelvételek után, hogy "eddig kipróbáltunk körülbelül 15 színészt a te korosztálvodból, de senki nem tud az úgyneve'7.:rt úri módon viselkedni". Nem egy értelmiségi, egy gondolkodó típus érdekelte
őt elsősorban, hanem egy modor, egy jellegzetes magatartásforma.
- ön
mint

80

ugyanúgy
Fábri'?"'

értelmezte

Parcen

egészéről,

szerkezeté:

ravetudja,

beolvas Vavrának

az anyját,

Mi a vélerné.nye a film

ről?

igen

örÖkségéről,

"kérlek"-stílusban

hogy esetlen. De amikor

hajlama

reménytelensége?

- Igen. Ne felejtse el, hogy amikor a regény 1947-ben megjelent, alapmű lett egy
nemzedék számára. Hozzásegített egy társadalmi tragédia okainak felismeréséhez.
-

.-

az "átlépés"

Nagy alakját,

.

- Elmondtam annak idején Fábrinak is,
hogy sok az emlékkép. mintha túlburjánoznának. Persze, lehet, hogy nincs igazam. És igazság szerínt ebbe 'Senki nem
szélhatott bele, Fábri olyan alaposan megtervezte a filmet, annyira biztos kezű, tudós ura volt a témának. Míndent pontosan
előre látott, az elkészült film színte tökéletesen egyezik a forgatóikönyvvel. Tehát
átfogó értelemben nem volt mit vitatkozni. Konkrét megoldásokon. esetenként
igen. Évi lakásán, illetve balett-tennében
játszódik az a jelenet, amikor a lány egyszercsak megkérdezi Lőrinctől. hogy miért
szólította le az utcán. Lőrinc csak ennyit
mond: "Tetszettél". Fábri elképzelése szerint félelmetesen őszintén kellett hangzania ennek a szónak. Miután felvettü:k a jelenetet, odajött hozzám a hangmérnök,
hogy nagyon halkan mondtam. Ugyanis
hasznos hangot használtunk ott, mert műteremben voltunk. Fábri is támogatta, hogy
hangosabban ismételjem meg. Nagyon kikeltem magamból és nem voltam hajlandó
változtatni. Végül valamivel közelebb
dugták a mikrofont, és felvettük halkan,
ahogy elképzeltem. A premieren Fábri a
mellettem levő páholyban ült, de a könyökünk összeért. Ennél a jelenetnél megbökött, jelezve, hogy nekem volt igazam. Ez
nagyon jólesett, pedig apróság.

-

Kivel

szereme

még

együtt

dolgozni?

- A televíziós munkák során sok mindenkivel forgattam már. Makk. Károllyal
még nem, de nagyon szeretnék. A Szerelem után azt mondtam, de jó lenne egy
ilyen filmben iátszani, És Bergmant választanám még, ha az illúziók is érdeklik.
-

Szabó, Fábri,

értelemben
érezte magát

Ma.kk és Bergman

rokonvilágokat

-

bizonyos

képviselnek.

Hogyan

Jancsónál?

hagy, mert a krítikusok egyik része nem
érti a szakmát, a másik része ide-oda elkötelezte magát.
- úgy gondolja,
fo(}{ÍS és többek
és a kritika

hogy ez általános
között

között

ilyen

ezért
mély

színészi fel-

is van

a szakma

szakadék?

Más nevében nem nyilatkozhatom. Ami
engem .illet, úgy érzem, nem érdekelhet
X. Y. kritikus véleménye, ha már néhány hét vagy hónap leforgása alatt nyilvánvaló lesz, mennyire következetlen.
Sokszor úgy látom, hogy végtelenűl tekintélytisztelő a kritíka, bizonyos tabukra vigyáz; arra támad, amerre büntetetlenül
lelhet.

-

- Két filmjében szerepeltem. Jancsó lenyűgöző. De nála nem fontos a színész.
Nagytotálok, koreográfia, zene, lovasok.
A Még kér a nép-ben néhány perces jelenetem volt .. Egy grófot játszottam, afféle
-Nem. feltételezi,
hogy vakr.ki őszinté.n írja
19lzéputast, reformért, aki egyszer csak lemeg azt a véleményét,
ami aztán az érintettekdől a domboldaka ég meghal. Emlékszem,
nek nem tetszik?
megkérdeztem a forgatáson Jancsót, hogy
mitől halok meg. Esetleg szívroham, las- -- Attól tartok, hogy már senki sem őszinte igazán, mindenkit szorítanak bizonyos
san gyengüljek el? Janesóék, a stáb és a
színészek, akik már egy nyelvet beszél- .szempontok; személyesek vagy hivatallak.
tek, elnézőerr mosolyogtak. Ez egy szimboTalán B. Nagy László volt az a kritikus,
likus halál, mondták nekem. Azt akarja
akire az ember odafigyelhetett.
jelképezni, hogy a langyosokat Isten is kiköpi. Aki a két osztály között áll, az /halál- - Pedig életében rókr. is megoszlott a szakma
véleménye •..
ra ítéltetett. De hát a színész nem halhat
meg szimbolikusan,
-

Színészetének

Figyel-e

kritik4i

rá, segíti-€

visszhangja

kielégíti-e?

a munkájában?

- Nem hazudom azt, hogy nem olvasom
el a kritikákat. Elolvasom, és pillanatnyi
jó vagy rossz érzést kelt bennem, attól
függően, hogy jót írtak vagy rosszat. De
aztán hamar elfelejtem. Nyomot nem

- Igen, mertő viszont elfogult volt egyes
stílusokkal szemben. Például azt sem szerette, amit Szabó István csinált. De nála
valóban elvi, esztétikai meggyőződésekről
volt szó. És ezt tiszteletben lehetett tartani, még akkor is, ha az ember nem értett vele egyet.(Méuárol Talnál)

A vidám műfajok

közéleti szerepe

.Javaslat a rrtagyar filrrt\lígjáték és a filrrtszatíra ügyében
A filmvígjáték
ben született

és a filmszatíra
a Magyar

demel a magyar

film

a megjegyzéssel

közöljük

minden

amelyek

felelőse

illetve

sajnálatos

Szövetségének
és barátja

ezt a gondolatébresztő

készséggel helyt ad mindazon
ságaiig -,

szerepének,

Filmművészek

részérőL -

felelősségteljesen

csere a Legjobb elhatározÚlSok -

-

ezt az ügyet

és a legméltóbb

1. A vidám műfajok (vígjáték, szatíra,
burleszk, groteszk) megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a magyar filmművészetben. Nemcsak azért, mert a közönség
igényli a humort, hanem azért is, mert a
magyar film nem teljesítheti társadalmi
küldetését ezeknek a műfajoknak az elhanyagolása esetéri : gyöngíti közönségbázisát, és Lemond azoknak a tartalmaknak
a megfogalmazásáról, amelyek csak ezeknek a műfajoknak a nyelvén fejezhetők ki.
2. Sajnálattal állapít juk meg, hogy a
vidám műfajok területén - annak ellenére, hogy évtizedek óta hangsúlyozzuk fontosségukat és hivatkozhatunk is néhány
filmcímre - nagy a lemaradás. Ez megnyilvánul a vígjátékok stb. kis számában
és mínőségének egyenetlen voltában egyaránt. Súlyosbítja a helyzetet, hogya többi szocialista ország filmművészete ugyanilyen nehézségekkel küzd, ott is kevés a
vígjáték, a szatirastb., ezek mínősége sem
'kielégítő, a magyar mozik műsorán tehát-
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-

solrot vitatott

amely

komoly

a FilmkuLtúra

sikerre

véleményétől

vinni,

megszületését

hogya

.kérdésé-

figyelmet

olvasóit

hogy szerkesztőségünk

a legilletékesebbek

kívánják

filmek

hiányának

javaslata,

beleértve

állásfoglalást,

megnyilatkozásoknak

hazai

alábbi

ér-

is. Azzal

a következőkben
a nézők kíván-

kibonto.kozó

eszme-

segítsék elő.

rrtkán szerepelnek. Műsorpolitikánk így
kénytelen a kapitalista országok filmgyártására támaszkodni, amikor vígjátékokat
akar bemutatni. Ezen a piacon ugyan nem
talál sok kiemelkedő színvonalú művet, de
amit meg tud vásárolni, az hatásosságban .
mégis felülmúlja saját produkciónkat, mert
műfajszerűbb, nincs megterhelve azokkal
a nehézségekkel, a minden áron való "nevelési" szándékokkal, amik a mi filmjeinkre sokszor jellemzőek. Emiatt bizonyos műsor,politikai aránytalanság jön létre a nyugati szórakoztató ipar javára,
gyöngül a szocialista film vonzóereje, hatósugara.
3. Nem speciálisan magyar jelenségről
van tehát szó, közös gondja ez a szocialísta filmművészetnek. Jelen állásfoglalásunkban nem törekedhetünk a téma egyetemes megközelítésére, csak arra, hogy
megkíséreljük megfogalmazni a magyarországí helyzet leglényegesebb pkait, és
javaslatokat tegyünk a ihazai megoldásra,

Megítélésünk szerint a vígjáték-probléma
krónikus megoldatlanságának vannak tartalmi-világnézeti-esztétikai okai, és vannak
rnódszerbeli okai.
4. Ami a tartalmi okokat illeti, az a görcsösség, amely a vidám műfajok fellendülését gátolja, kétirányú. A "nevelőhatás" minden áron való keresése különösen a burleszk, a bohózat és a zenés filmeket teszi unalmassá, műfajszerűtlenné.
Nem ismertük [(el,hogy az életöröm őszinte, tehetséges, szellemes kifejezése is hordozhat mondanivalókat, és nem feltétlenül konzervatív vagy lakkízű, ha ezt rnűfajszerűen fejezi ki a művész; ha nem áltatja magát azzal, hogy filmje a valóság
összetettségét ábrázolja; ha tudatosan vállalja, hogy az élet egy vetületét mutatja
be. Azzal, hogyereket a filmeket - félve
a "semmitmoooástól" - megterheljük a
műfajtól idegen "társadalmi problémákkal", tulajdonképpen hozzájárulunk ahhoz,
hogya filmek ne csak unalmasak, 'hanem
hamisak is legyenek. El kell ismernünk
a burleszk, a bohózat, a revü stb. létjogosultságát a szocialista filmművészetben, és ennek le keH vonn unk a kenzekvenciáit a forgatókönyvek. sőt a témák elfogadásában és a tartalmi munkában is.
5. Másik tevhite gyakprlatunknak, hogy
a vidám műfajoktól távoltarthatók azok a
közéleti gondok, amelyek filmművészetünk egészét és a drámai filmeket betöltik; hogyan lehetséges "munkamegosztás"
a két terület között, Éppen a legsikerültebb vígjátékaink és szatíraink bizonyítják,
hogy a szecialista filmen belül nincsenek
más szemléleti "normái" a drámai és vidám műfajoknak - ezen belül leülönösen
vonatkozik ez az ironikus és szatirikus
művekre. Mások ugyan a kifejezési eszközei, de a sikerhez ugyanarra a közéleti
szenvedélyre
és valóságismeretre
van
szükség, mint a drámai műfajok esetében.
Fel kell hívnunk azonban a figyelmet egy
sarkalatos tényre, amelyet mai helyzetünkben fő kérdésnek tartunk. Úgy látjuk, hpgy a közéletiség sokkal nehezebben
érvényesül a vidám műfajokban, sokkal
több görcsösség gátolja a valóság olyan
őszinte és dialektikus ábrázolását, amely

drárnákban már rég elfogadott. A humoros, szatirikus hangon megfogalmazott birál:attal szemben sokkal nagyobb az ellenállás, hiszen a "nevetés öl", a humor megtízszerezi a bírálaterejét.
Sokan ma még
az elkerülhetetlen felnagyítást nem a műfajból következő torzításnak. hanem a valóság arányai meghamisításának, a hibák
eltúlzásának, pesszimizmusnak fogják fel,
ezért arra késztetik. a művészt, hogy lekerekítve a konfliktusokat, lefaragja a "túlzásokat" .
azonban a műfaj halála: túlzások nélkül mínden .müfaj létezhet, kivéve a vígjátékot és különösen a szatírát.
Amíg csak hangoztat juk igényeinket a vígjátékra és a szatírára, de nem vonjuk le
a műfajok követelte konzekvenciákat, és
nem szabadulunk meg 'ezektől a görcsöktől, amelyek egyaránt megbénítják az alkotókat és a vezetőket, nem számíthatunk
ennek a nagyon fontos műfajnak a kibontakozására.
6. A vidám műfajok létrehozását nagyon
gátolják munkamódszereink, amelyekre a
forgatókönyv fetisízálása, a nierev és unifprmizált gyártási folyamat és olyan írói
honorárium-rendszer
jellemző,
amely
egyetlen szerzőben tud csak gondolkozni.
. a) Teljesen világos, hogy a vidám műfajok létrehozásában szükség van a "csapatmunkára", több szerző, gegmen, konzultáns, társszerző együttműködésére - a
forgatókönyv megírásában éppen úgy,
mint a forgatás egész ideje alatt. Ma egy
vígjáték stb. forgatókönyvének útja pontosan ugyanaz, mirrt egy "szerzői filmé" :
csak minimális összeg áll rendelkezésre
konzultánsokra. és ha az kimerült, lehetetlen honorálni munkatársakat,
b) A vidám műfaj,okés különösen a
burleszk, elsősorban a képi kifejezés eszközeit használják, sokkal munkaígényesebben, mint a dia:lógusra épülő filmek. Ma
azonban ez a különbség nem nyilvánul
meg a filmek finanszírozásában, a gyártási terv kialakításában, ezért a szerzők
kénytelenek a verbalitás irányába fordulni, a kabaré eszközeit felhasználni, hogy
belül tudjanak maradni a költségvetésen.
c) A vidám műfajokban a hatás sokkal kényesebb kérdés, mint a drámában,

Ez'
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hiszen a nevetésben azonnal jelentkezik
a nézőtéren. Módot kellene adni arra amit a nagy mesterek (Chaplin, Tati) is
megtettek. mint emlékezéseikből tudjuk
-, hogy még a forgatás alatt le tudják
mérní ötleteik, megoldásaik hatását. Chaplinék gyakran forgattak újra részleteket,
mert a vetítőben nem jött be a nevetés.
Ez nem sikerhajhászás, hanem a műfaj
nehézségeinek következménye, és a készülő film -eszmei hatásának. is kulcskérdése,
A mi gyakorlatunkban ilyen műhelymunkára nincs lehetőség; csak nagyon kivételes esetben adódik rá mód, hogya rendező
a megtakarításból "művészkedjen"
ahogy rnondani szekták -, hiszen a próbafelvételeknek nálunk pejoratív csengése van. De ami a lényeg: nincs rá pénz.

i

ez rovására menne a stáb munkatársainak.
Módszerré kell tennünk a forgatás alatti
műhelymunkát is, természetesen a rendezőre bízva, mikor veszi igénybe ezeket a
lehetőségeket, vagy igénybe veszi-e egyáltalán.
4. Szükségesnek tartjuk, hogy az elviesztétikai problémák tanulmányozása a jelenleginél nagyobb intenzítással és gyakorlatiassággal folyjon, ezért kérjük a
Filmtudományi Intézetet és a F'ilrnkultúrát, hogy egy éven belül hazai és nemzetközi szakértők bevonásával rendezzen
egy konferenciát a vidám műfajok helyzetéről, elsősorban a szocialísta országok
és a magyar film valóságos eredményei és
gyöngéi, tehát az élő gyakorlat alapján,
hiszen elindulni csak azokat a feltételeket
ismerve tudunk, amelyek körülvesznek
bennünket.
Javas1..ataink:
5. Kérjük, hogy az állami vezetés továbbra is támogassa az 1974...,benelindított
1. Javasoljuk. hogy úgy alakítsák át a
hala toni filmvígjá téknapok rendezvényét,
honorárium-rendszert, hogy a vidám mű. amely fóruma lehet a szakma. és a közönfajok esetében feltétlenül tegyék lehetövé
-ség találkozásának.
a film készítésének egész folyamatában 6. Kérjük a fprgalmazó vállalatokat, alaaz ötlettől kezdve a vágásig - rnunkatárkítsák
ki a vidám műfajú filmek közőrisak szerződtetését, akik a szerző jogait
séghez
való eljuttatásának a mainál jobb
nem esorbítva, kőzreműködnek ötleteíkkel,
módszereit,
felhasználva a drámai műfajok
megjegyzéseikkel, kritikájukkal a film
propagálásában
kialakított jó tapasztalatojobbá tételében .. Ezt az összeget a rendező közreműködésével volna jó fel/használ- kat, és tegyék lehetövé a "visszacsatolás",
teháta
közönségvísszhang eljuttatását a
ni, mert ő az, aki a legjobban tudja megítélni, mennyire volt hasznos valakinek a szerzőkhöz. Most, amikor erőfeszítéseket
közreműködése. Egy ilyen keret nem drá- teszünk a műfaj fellendítésére, a közöngítaná, ellenkezőleg, olcsóbbá tenné a fil- ség reagálása tanulmányozásának különös
jelentősége van.
met, a minőségről nem is beszélve; hiszen
kiszűrné az elvetélt ötleteket, amelyek Jgy
7. Kérjük a kritikusí szakosztály t, hívja
fel tagjai figyelmét arra, hogya jelenlegi
csak a vágásnál esnek ki, rosszabb esetben
bent maradnak a filmben.
fölényes, kioktató, nagyon gyakran sértő
2. Helyesnek tartanánk, ha nagyobb ősz- krítíkaí hang semmivel sem járul hozzá a
műfaj kibontakozásához, A kritíkában szegekkel finanszíroznák a vidám műfajokat, különösen a munkaígényesebb, képi éppen, mert fontos és nehézségekkel küzeszközöket felhasználó filmeket.
dő műfajról van szó - nagyobb hangsúlyt
_.3. A. vidám filmek költségvetésébe be kellene kapniok a részeredményeknek. a
·kell;ep:e
,~íte:q.i)egy tartalékösszeget, amely
biz·tató tendenciáknak. vagy akár a kuta<O\IT.q_ _ sz~lgáJ.n~;hogy lehetővé tegye a kítás oknak, mégakkor is, ha a művek egé.sérletezést; az, újraforgatástanélkül, hogy sze esetleg nem nevezhető sikerültnek.
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ELMELET

A szinészi játék a filmben
A filmen megjelenó ember - játékfilmek
esetében a sZW&e$Z
- a film művészetté válása óta
;dent6s tartalmi és esztétikai funkciót kapott. Milyen lehet6ségekkel rendelkezik és élhet a filmszínész? Melvek a mesterség és a rendezővel való együttműködés sajátosságai? Lehetósége van-E;
a filmszínésznek az önkifejezésre? Folyóiratunk az elmúlt év során Sándor Iván írásá17al vitát indított a színészi játék művészi lehetőségeiről. Dániel Ferenc a színész szemszögéből közeledett a
kérdéshez, míg Hermann Is,tván a rendezóvel való együttműködés specifikuma4ról szóU. Mészáros
Tamás ,Kállai Ferenccel folytatott beszélgetése a tapaS1:talatból adódó szemé>lyespél,dákkal gazdagította a témát. Közöltük Kelecsényi László hozzászólását, ugyanakkor a témát még mindig nem
tekintjük teljesen kimerítettnek, hiszen a színészi munka hazai kérdéseinek jó néhány vonakozása
még feldolgomtlan maradt. Jurij Lotman alábbi írásával tehát nem kívánjuk a vitát lezárni, véleményének közlésével a téma. elméleti-esztétikai megközelítésére törekszünk.

A filmkocka szemiotikai struktúrájában az váltakozását mutatja be nekünk a filmváember egészen sa1áJtos helyet foglal el. A szan sík felületén. Azonban el kell feledf.ilmművéswt történelmileg
ket hagyokeznünk erről, és a filmi alako'kat eleven
mány perspektívájéban jött létre: az egyilk embereiknek kell felfognunk Az egyik
a nem művészi filmhíradó hagyoményára
esetben jelekiként használjuk. fel a valósávezethető vissza, a másik pedig a színházgot, a másikban pedig a jeleket használra. Noha mindkét esetben eleven ember
juk fel vaíóságkérrt. A játékfilm e két havolt a néző előtt, mindklét hagyomány telgyományra
visszaveze:thető kettős eredejesen más oldalról közelitette meg, és a te rögtön két ellentétes típusú hozáállást
nezak más típusú orientációját
tételezte
eredményezett az ember filmbeli alakjáfel. A szinház míndennapí embert mutat
nak vonaekozásában.
be n€!künlk, a kortársuokat. De el kell feVoLt még egy részlegesebb, de mégis léledkeznünk eITŐl, és valamilyen jelrendnyeges különbség is: az ember és az őt köszert lrelllátnunk benne: Hamletet, Othelrülvevő dolgok, a szereplő és a háttér vilót wgy III. Blchárdot, El kell feledkezszonyának mélységesen eltérő jellege van
nünlk:a kulísszék, a' ragasztott s0akálllalk és Q filmhíradó kockáján és a színpadon. A
a nézőtér valóságáról és bele kell helyezfilmhíradóban az ember és az őt körülvekednünk a szindarlab feltételes valóságávő dolgok realitásának foka egyforma. Ez
ba. A híradófilm fehér és felkete foltok ahhoz vezet, hogy az ember míntegy egy
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szintre kerül a fénykép többi tárgyával. A
jelentés egyformán oszolhat meg a tárgyak és emberek között, vagy akár nem Í$
az emberekben, hanem
kizárr6[ag a tárgyakban összpontosulhat. fgy, például, A
VOMt érkezése című híres Lumiere-filrnben a jelentések alapvető hordozója és ha lehet így mondaní - a "főszereplő" a
vonat. Az emberek fel-feltűnnek a filmkockán és az események hátterenek szerepét töltik be. Ez két körülménnyel függ
össze: a dolgok mozgékonyságával és valódiságával - ugyanolyan mértékű realitást tulajdonítunk nekik, mint az embereknek.
A színházban a szereplők és a1: őket körül vevő világ - a dfszletelk és a kellékek
- a közlés két szdntjét alkotják, és elvi .•
leg különböznek a feltételes~ég mértéleében és gondolati tartalomban. Az embe-.
rek és a dolgok a színpadon teljesen különböző mozgási szabadsággal rendelkeznek, N em véletlen, hogy a Lumíére fivérek filmjében, A bébi reggeliié.-'be;n a nézőket legjobban a fáik mozgása
ragadta
meg. Ez mutatja a színházi látv>ányosság
tehetetlenségét - az emberi figUrák m.oogása megszekott és nem vált ki csodálkozást. A figyelmet ~ 'háttér viselked~él)e'k
szokatlansága
hívja fel maaára, melyre,
még a színházi díszletes; normáit alkalmazzák.
.
Ar. ember ilyen kiemel-ése a színpadon
a közlés alapvető hordq.zójáv4 tes~ ~t
(nem véletlen, hogy az elő,1d~ pompája
és a ráfordított összegek nagysága általában fordítottan arányos a színésa és j'á~ .•
~ jelentőségével),
A filmen megjelenő emberhez való viszonyulásnak az a ·típu$í!., mely a hír1adó.,
ra vezethető vissza, volt egyik forrása annak a törekvésnek, mely szerint a színészt
típust kifejező amatőr szereplővel, játékát
pedig a rendező montézsával
akarta pótolni. (Ezt a tendenciát nyíltan deiklar~lj'ák
Eizenstein korai fHmjei, de ez a későbbiekben is érezhető még.) Ellentétes tendencia nyilvánult meg a filmdrámálkban és
szarnos megfilmesítésben. A film azonban
egy harmadik úton haladt: az ember megjelenése a filmvásznon szemíotdea i szem-
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pontból a,nnyiI'a új helyzetet
teremtett,
hogy nem bizonyos: már meglevő tendenciák mechanikus fejlődéséről volt-e szó,
vagy egy meröben új nyelv kíalakítésáról,
A színész játéka a filmben szemiotíka i
szempontból olyan közlest jelent, melyet
három szinten kódoltak: 1. a rendezőin;
2. a míndennapí viselkedés színtjén: 3. a
színészi játék szintjén.
Rendezői szinten az azokon a filmkockakon végzett munka, melyek az ember ábrázolására
szelgálnak.
sok szempontból
ugyanolyan, mint más esetben - ugyanazok a premier plánok, ugyanaz a montázs vagy valamely más olyan eszköz, melyet már ismerünk. Mégij), .jtjffi~or a színészí játékot érzékeljük, a filmnyelv e tipikl1S formája sajátos helyzetet teremt. Jól
ismert az a megállapítás. hogy az arcjátéknaik különleges szerepe van a filmben,
ennek azonban csak részleges megnyilvánulása az, hogy a néző nem a színész egéiz
alakjára összpontosítja a figyelmét, hanem
az arcára, más esetben a kezére, öltözéke
részleteire. Hogy a mQll~t
mennyire ~
színész játé'kaként lehet ~kelni,
SfTÓl
Kul~v
i$rn~rt kísérle~i
tanúKodna'k~
mint tudjuk Kulesov
már 1918-ban
MQQSuhin arcán~ ugY'!ln6~ta tilmklépé.t
néhány, emQCion~.an
egymással cilentétes filmkOC!káwl vágta Ö$S~ (játszado~
gyerek!lsJel, koporsóval
stb.), Kísérletének
eredményeként a film nézői lelkesen nyi~tkocmak a színész arcját&ámk
~zdagságár6l, nem is sejtve, l)ogy anI11e'karckifeje~
változatlan maradt, és csak az Q
reakciójuk váitozott a montázs hatására.
A film sajátos képessége, hogy "darabokm" tudja bontand az ember kűlsejét és
ezeket a 8regmentumdbtt időbe}i<l<eg folyamatos lánecá tudja felépíteni; az ember
kJülsejé't elbeszélő
szöveggé ala1citja át,
ami az irodalom sajátja, és el sem képzelhető a színházban. Míg a szín'észi mímíka
a folyamatos elbeszélés típusát adja, mely
ebből a szempontból megegyezidc a színházi'Vlai, addig 'a rendező elbeszélése aszszociáoíós írodalmí típus szerint épül fel:
a szaggatott r~
láncba
egyesülnek,
Még egy vonás rokonít ja a "vásznon láthJaitÓember" ezen aspElkturil a "regény-

ben szereplő emberrel" és választja el a
"színpadon fellépő embertől". Az ugyanis,
hogya néző figyeimét - a kép felnagyításával vagy hosszabb ideig tartó bemutatásával - a színész arcára, kezére stb. lehet irányítani (az irodalmi elbeszélésben
ennek a leírás részletessége vagy más gondolati kiemelés lesz a rnegfelelője), valamint az, hogy e részletek ismételt ábrázolásának lehetősége nincs meg sem a színpadon, sem a festészetben - a filmképet
metaforikus jelentéssel ruházza fel. Csakhogy Eizenstein Sztrájk című filmjében a
közelről mutatott szem az emberiség lelkiismeretévé válriJk.Ugyanebben a funkcióban használja a szemet Romm a H étköznapi fasizmus-,ban, amikor egymás után
felnagyítja a fényképeket a fasiszta haIMtálboroikáldozataának személyi lapjairól, a vásznon hosszan szemeket mutat
be... '
.A színpadí színész kiemelheti maszkja
bizonyos vonásait (így Othello kezének feketesrégtét nézi), Rembrandt vagy Szerov
portréín a kéz vagy a szem különösen jelentős részletre válik. De sem a színész,
sem a festő nem tudja kiragadni összefüggéséböl a test valamely részletét és nem
tudja metaforává átalakítani. A színpadi
dráma megfilmesítésekor időnként elfeledkeznek arról, hogy a külső ugyanazon
részletének a kiemelése a színpadon és a
filmvásznon (premier plánnal) szemantikailag nem adekvát. így történt ez példáu] Sz. Bondarcsuk Othello-jának megfitmesítésénél: a hatásos részlet - az egész
filmvás7JIllart
betöltő, gyilkosságra nyújtott
kéz - nyilván onnan származik, hogy a
színdarab állandóan visszatér a kezeik témájára. Amikor azonban ez a kéz a fVlmi
elbeszélés részletévé vált, maga a rendező számára is váratlanul olyan metaíorává lett, mely valósággal eltorzí tja 'Othello
figuráját: a márt gyilkossá 'teszi a nézők
szemében, akill1 e'knem a szenvedés, hanem a vérszomj motíválja végső tettét.
Érde1res paradoxon jön így létre. Az
emiber a fillmvásznon rendkívül közel kerül a valóságban élő ember megszekott körülményeíhez, ábrázolása tudatosan isa,rra irányul, hogy alakítása eltávolodjon a
i

teátrálisságtól
és a
mesterkél tségtől
Ugyanakkor rendkívül sok jelentéssel bír
- sokkal inkább, mint a színpadon vagy
a képzömüvészetben -,
tele van másodlagos jeíentésekkeí, _úgy jelenik meg előttünk, mint jel vagy olyan jelek láncolata,
mely a kiegészítő értelmek bonyolult
rendszerét hordozza.
A "vásznon látható ember"-nek aza
tendenciája, hogy az "életben látható emberhez" maximálisan közeledjék (és ebben
az értelemben általános szembenállása a
"művészetben szereplő
emberrel"), nem
csökkenti, hanem növeli az ilyen típusú
szövegek jelentésgazdagságát, noha teljesen más típusú kódolást vezet be.
A színházban és a filmen gyökeresen
más a hozzáállás a míndennapi viselkedéshez. A színpad, még a legrealistább is,
fel'tételezbizonyos sajátos "SZÍnházi" viselkedést: a színész fennhangon gondolkozik (ez gyökeresenmegváltozt'atja
egész
beszéd-viselkedését), lényegesen többet
beszél, mint az emberek az életben, hangerejét és artdkulációjáoak tisztaságát - és
ez kö~vetlenill.tükröződik az arcjátékán úgy szabályozza, hogy jól lehessen hallani a terem minden pontján, mozdulatait
az határozza meg, hogy csak egy oldalról
látni. Ezért mégha eltekintünk is a színházi gesztikuláció és a színházi szavalás
több évszázados hagyományától, Csehov
és Setanyíszlavszkij színházáról is el Ire']:!
mondanunk, hogy a színészek viselkedése
hétköznapi mozdulatdkatés
intonációt
jelöl, de nem másolja azokat.
A film megteremti a hétköznapi mozdulat és a hétköznapi víselkedés pontos tükrözésérrek teehníkaí feltételeit. Később
még szálunk arról, hogyan hat ez a színész
játékára. Most más aspektus érdekel minket; a tszínházi viselkedés, mely elvenatkeztat rá mindennapi
élettől, jelentősen
eltávolodik egy-<egynemzet életében már
ismert ésmegszdkott arcjátékok és gesztusok szemiotikájától. Papp Ferenc A filmek szinkronja és a szemiotika című cikkében a nemzeti és az irreális specifikurn
példáit idézi az emberek viselkedésében,
mozdulataiban vagy külsejében: A fal
eímű
fidmben (S. Roule filmje) kétszer
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mutatják elég hosszú ideig
Conci-nak,
Paolo feleségének meetelen karját premier plánban. EZiEm a karon természetesen
jól Já:thlató a himlőoltás nyoma. Számunkra, azaz néhány százmillió ernber számára,
teljesen világos, hogy itt szó sincs semmiféle jelről, ez csak a him'lőoltás helye. További több száz míllió talán és2lI"€sem veszi, egyszerűen karcolásnak fogja fel, mert
nem ismeri ezt a jelenséget. De lehet még
egy~ét százmillió ember, ·aiki ezt jelnek
tartja (a kaszt jelén ek), ezért valahol a
tudatküszöbük tájékán felmerül bennük a
gondolat: mílyen kaszt jele lehet ez, és milyen
jelentősége van a cselekményben.
Term~etesen,
fordítva is történhet: a
né7JO'K"nem-jelnek",
karcolásnak
vagy
anyajegynek tartanak egy valóban társadlilini jelentéssei
bíró jelet, amelynek
esetleg dramaturgiai funkciója van, míndenesetre mond valamit az olyan nézőnek,
akli. be van avatva az adott "jelrendszerbe" (Papp Ferenc : "A filmek .szinkronja
és a szemiotíka" - A rádió es a televízió
felmérése. Különkíadés a VII. Várnai Szocíológíaí Világkong.resszu:sra. Budapest,
1970. 166. o.).
A film azon képessége, hogy felszívja
magába a mindennapi viszonyok, a nemzeti és a szociálís hagyomány szemiotikáját, azt eredményezi, hogy sokkal inkább
teJítődik a kor áIltbatIános, nem művészi
kódjaival. mint bármely színházi előadás.
A film szerosaban kapesolódíka művéseet
határajn kívül eső élethez. A'J,opera színpadári Radarnest látjuk, a drámaszínház
Hamletet vagy Oreeztészt mutatja be ne~ünk, de mihelyt filmre visszük ezeket a
szüzséket, eliklerül'hetetlenül nemcsak az
egyiptomi fáraót, vagy a dán herceget fogjuk látni, hanem a hollywoodi amerikai
színészt is, egy angolt vagy közelebbről
nézve: Gerald Philipe-et vagy Szmoktunovszkíjt.
Fmért egyrészt a filmben sokkal jobban
érzékeljük az anakronizmusokat, másrészt
pedig szinte
lehetetlen
elkerülní őket,
rnert a film azokat a viselkedésformákat
ábrázolja, melyeket a színház teljesen elhagy, és melyekből a ma elfogadott fprmálkon kívül egyszerűen semmit sem tu-
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dunk, Igy a történeírni !kosztüm és a mai
járás köztí ellentmondás (a színházban ezt
elrejti a színházi mozgások feltételessége)
megszekott jelenség a mai filmben. Emlékezzünk Lev Tolsztoj fejJtegetésére arról,
hogy egy nő "szánnJazása" semmíben sem
mutatkozík meg olyan világosan, mint a
jálI'á\sáJbarn
és a hátvonalában. A mai filmszínésznők megmaradnak
kortárs asszonyoknak Anna Karenina
vagy Natasa
Rosztova öltözekében is. A filllll számára
ez már nem hiányosság, hlanem esz1]é1;i.kai
törvény. Ez különös erővel
jelentkezik,
amíkor a vásZJJ.1.Ön
egy szép hősnőt kell bemutatnunk, például Kleopátrát. A szépség normál nagyon
vál.ltozekonyak, és a
rendezőnek el kell érrsie, hogy a hősnő a
mai néző ízlése szerint rnutatkozzék szépnek, nem pedig kortársainak ízlése szerínt,
amelyről csak homályos elt1repzeleseink lehetnek és emocíoaálísan már nagyon távol áll tőlün!k. Ezért a friZJUl'áJt,a szemhéj,
a szemöldök és a száj kifestesi módját a
rendezők szívesebben
ba'gyják. meg úgy,
ahogy a nlézők azt megszdk'ták. A kosztüm a f:iJlmben gyakran egy bizonyos kor
je!lJévlévá:lilk, nem pedig valamely történelmi korszak reális öttö$ének
utánzatáN4.

A szemdotíkal jelentéseik harmadik síkját a tulajdonképpeni színészi játék hozza
létre. Mint láttuk, a látszölagos közelség
ellenére a színészi jáJ'liéktermészete a ftlmben lIényegilleg kü~önibözi'k'a színházban
betöltött arsalóg ftmtkciójától.
A fiilmtben megjelenő ember viselkedésének egyik alapvető sajátossága az életszerűsége, mely a nézőben a valóság közvetlen szemlélésének illlúzióját 'kelti. Mégis teljesen téves lenne feltételemi, mint
néha tették, hogy ezt a célt úgy is el l'ehet érni, hogya színészt "az utca emberével" pótolják. Ahhoz hasonlóan, hogy a
tolWaitragadó "egyszerű ember" általában
nagyon 'könyvízűen es mesterkélten fejezi
ki magát, és csak a nagy művész tudja felkelteni az' olvasóiban a mesterkéletlen élő
beszéd érzetét, az "egyszerű emJber" teátrálisan és zavartan vise'lk~ik a karnera
előtt. Olyan esetekben, arnikor valamely
esztétlJkiaikoncepció milatt a szíoéset nem

hivatásos színésszel helyettesítették (a nézóben fokomi akarták a valódíség érzetét,
mely, mínt mondottuk, nagyon nagy szerepet játszik a film esztétilkájálban), arról
volt szó, hogya színészi rnunka "művésziségét" a rendezői munikla ,,művészislég€vell"cserélték fel, és túlságosan megterhelték az első sík szemlotikai sbruktúráját.
Valójában az "életszerŰS!ég"érzése a
filmszínész játékJálnla!k
struktúrájában rejlő
ellentmondásból Déillmd.Egyrészt, a filmszínész rendkívül "smbad", míndennapi
viselkedésre töreksztk, másrészt pedig a
fLlmbeli játék sokkal inkább függ a sablontól, a rnaszktól, a feltételes mozgástól
és a tipikus mozdulatok bonyolult rendszerétől, mint a mai színházban. Nem véletlen, hogy a filrnszínész a "magas szintű" kortárs színészi hagyomény feje felett a színpadi "feltételeS' viseIlkiedés":több
évszázados kultúrájához fordult : a bohócművészethez, a commedia dell'arte és a
báJbsZ'Ínházhagyományához.
A film nemcsak felhasználta a színész
feltételes viselkedésének kÜlönböző típusait, hanem jóreszt maga teremtette őket.
Ebben az értelemben a sablon a filmben
távolról sem mindig negatív jelenség, mint
a színháeban. A sablon szarvesen beépül a.
film esztétilkájáJbaés nemcsak a mai színpadon uralkodó sablonnal keN kapcsolatba hozni, hanem a népi, az antilk és a középkorí színház mas:zJk:jávalis.
Mégha . nem is beszélünk a némafilm
pózainak és feltételes mozdulataínak rendszeréről, hanem az ember természetes viselkedésére irányuló mai fiilmszÍlnészijátek típusára összpontosítunk. akkor sem
lehet észrevétlenül hagyni azt, hogy a színészi játék egyéni szövete a gondolati és
strukturális megszervezés sdk különlböző
rendszerének keresztezödéséből jön létré.
Először is a színész mítosszá vált személyisége a filmben nem kevésbé valóság,
mint a szerepe. A színházban Hamletre
nézve el keN feledateznünk a Hamletet
a[akító színészről (e tekintetben lényegesen más a helyzet az operában, ahol a drámáttól eltérően, az adott szerepben máridenalrelőtt az énekest halljuk). A filmben
egyszerre látjUk Hamletet és Szmoktu-

nO'VSwjrt.Nem véletlen, hogy a filmszínész vagy állandó maszkot választ magának, vagy teljesen lemond a maszkról. A
színpadi színész arra törekszik, hogy maradéktalanul belehelyezkedjen a szerepébe, a fíímszínész Ik€t lényegben jelenik
meg: mint az adott szerep alakítója és
mint valamilyen filmmítosz. A filmbeli figura jelentése e két különböző gondolati
rendszer viszonyából (eg}"beeséSéből,konflik:tusából, harcéból. elmozdulásából) alalru1 ki.
Az olyan fogailimak,mínt "COOr-lie Chaplin", "Jean GalbÍln", "MlastroÍlalnni","Anthony Quinn", "Alekszej Batalov", "Igor
lljinszkij", "Maredk:aja", ,,~dktunovszkij" - olyan valóságnak bizonyulnek a
nézők számára, mely sokkal inkább hat a
szerep befogadására, mint ahogy ez a színházban történik. Nem véletlen, hogy a
filnmézők állandóan egy sorozatba kapn"Ioljálk össze a közös főszereplővel dolgozó különböző filmeket és azokat valamilyen
művészi egésznek tekintik, néha annak ellenére.is, hogy a rendezők különbözőek és
a filmek is művészileg eltérőek. így, olyan
különböző filmek, mint A nagy ábránd, a
Ködös utak és a Mire megvirrad, összefüggőnek bizonyultak a nézők (sőt, a francia filmtörténészek) számára, és elsősorban
azért, mert Jean Gabiri szerepelt bennük,
és mert k1Ja}alku~t
egy mítosz arról a szígorú és gyengéd, férfias és kiszolgáltatott
hősről, akit ő teremtett meg, és aki nem
valamely film figurája volt, hanem Franciaország kulturális életének ténye a második világháború előestéjén. Akármilyen
nagy legyen is a színész egyéniségének jelentösége a színházban, az előadásoknak
ilyen összeolvadása ott nem megy végbe.
Természetesen, csak a kommerszfilm tömeggy~a
épül a soron következő "esHlag" körüí ki:crl.~lt megfelelő mítoszra.
Az ilyen tömeges befogadás poétikája bizonyos szempontból a folklór befogadásara ernlekeztet : megköveteli a már ismert
ísmétlését és a várakozástól eltérő újat
rossznak fogja fel, mely íngerültséget kelt.
A mai játékfilm felihasználja a filrnszínészek mítoszát, mely a nézők tudatában
allaikulki, de nem váHk annak rabjává.
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Először is, egy színész ilyen seemíotska!
dicsfénye te!ljl€Senobjektív tényező, és a
külső megjelenéssel és a játlék jellegével
együtt ezt is figyelembe veszi a rendező,
amikor kíválasztja valamely szerep alakítójáJt. Másodszor, az ilyen mitologizállt nguráJk össeeütközésbe kerülhetnek ,egy fi'lmen belül más mítoszok váratlan kombinációjával.
így példáUl Clément 1949-lben Jean Gabin-t hívta meg Malapaga falainál című
fiilmjébe, egy francia férfi szerepére, aki
megöü
szeretőjét, majd egy Genovába
tartó hajó mélyén szökfk meg a rendőrség
elől. A háiború után a lerombolt kikötőnegyedben rövid boldogságra talál a végső
pusztulás előtt. Kétségtelen, hogy Clément
a "gabin-i mítosz" tudatos feltámasztására törekedett, mely oly jellemző vobt az
1930-lélSévelk frtancia "költői realizmusara". Ebben az időben azonban a nézők már
ismerték az dlIagz neorealizmust, mely
gyorsan fejlődött. Igy a tömegjelenetek
típusa, a hétköznapok értelmezése, a cselekmény áttevése Olaszországba
és az .
olasz színészek bevonása teljesen másfajta "fiilmmítológiát" vitt be a filmbe a nézők számára.
A szüzsébelí lronfliktusban ugyanis két
- bizonyos szempontból rokon, de ugyanakIkor teljesen küíönbözö - művészí !kód .'
került
összeütközésoe: a "költői realízmus" embeotípusánss; hősiessége és reménytelensége kapcsolódik itt össze a neoreadizmus természetes
atmoszférájával,
s mkább ez nyomta rá a film művészi arcára a bélyegét, mint Gabin egyénisége
vagy mítosza, (... )
Harmadszor, maga a .színész Le; választhat olyan szerepet, mely kiesik mitologizált képéből, és váratlan módon tárja fel
őt. !gy, Rolan Bikov, akit olyannak ismertünk, mínt amilyenek
a Csend
címu
filmben látható, egyszer csak megalkotta a
maga ,,'emberevőjét" az Ajbolit 66-ban. Ez
a mrtologízált alak ellentéte volt, s váratlanul a művész új arcát tárta fel. Önkéntelenül is rávetitettük Bikov más filmekben játszott szerepeire ezt a figurát, az agresszív kispolgá'I't,aki szemtelen az erőtlen gyávaság láttán, mélységesen zavarja
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teljeséntékűségének hiánya, és kész megsemmisíteni míndazokat, alkiket irigyel aza1lkotó életet élő embereket -, s ez
adott különös mélységet művészi alakításánek, s ugyanakkor
meghökken tően is
hatott.
A fel!fJéteIess'égmásik típusa a. fiimszíné-·
szi játékban a fiJm műfaji természetével
áll kapcsolatban. A műfa] mint a művészi
vUág sajátos típusú megszervezése a feltételesség rá jellemző mértékével és jelentésének, megszervezésének miként jével
a mai filmben sokkalerosebben
fejeződik
ki, mínt a színházban. Az ezzel kaposolatos elvárásoknek teljesítése és lerombolása is szamos művészi gondolat lehetöségét
teremti meg itt. A feltételesség rnértékének éles megváltozása a film bizonyos reszélben folrozm az egész szitné6zi játék szemíotíkus jellegér. Példaként a háboru .elején megölt fiatail.apa és a háború után felnőtt friIatalálkozásának jelenetét idézhetnénik, melyet Hucijev egy fiatalokról szóló
hétköznapi film kontextusába
sző bele,
V'agy a híres zsemletáncot Ch. Chaplin
Aranyláz című filmjében: a műfaját tekintve chaplini filmbe egy teltjesen más
feltételességi fokkal rendelkező betét-épízódot tesznekOharlíe két. zsemlét szúr
villám, és ezzelábrázolja a balerina táncát,
így a néző szeme előtt egy kiltJaIálltalak tán001, aklinek a lába zsemleből és villaból áll
és a klasszikus balett mindten figuráját bemutatja, felette pedig ChaT'lie arca látható. Ann:alkellenére, hogy ennek a lénynek
a testrészei nem arányosak egymáshoz képest (az élő ember feje), és kölcsönösen ellentmondanak egj'llTl:ásnalk
mint a nyilvánvalóarr feltételes és a, nyi!liVánvaláan valódi - a nézők egy egységes lényt látnak:
egy balerínát azzal a tipikus balett-ellentmondással, mely a "lábaik" virtuóz mozgékonysága és az arc mozdulatlan maszkjanak kifejezéstelensége közönt feszül.
A feltételesség erősen fokozott szintjén
álló epizód bevezetése erősíti a valószerűség érzését a nlm többi részében, mely
más háttérben a vígjátéki és szentimentális sablonok láncolatának tűnne.
A filmképsorok létrehozásénak specifikuma: hogy az egyes epizódok felvétele

egyáltalán nem a szöveg szerinti elbeszélés időrendi sorrendjében folyik; hogy a
színész egyáltalán nem egymás után játszsza azt, amit a néző egymás után lát; a képek hangosítása és az azt követő rendezői
kidolgozás, mon tázs: a közönség reagálásának a hiánya a színész alakításában mindez telijesen sajátos művészetté teszi a
filmszínész játékát. Egyik sajátossága így
a kódok nagy,obb váltakozása lesz egyetlen szerep keretein belül, A színházi figura sokkal egyértelműbb.
Végeredményként
elmond!hlatjuJk, hogy
az ember figurája a filmvásznon úgy jelenik meg előttünk, mint egy nagyon bo-

nyolult közlés, melynek gondolati tömörségét a felhasznált kódok sokfélesége, a
szemantikai szervezés sokrétűsége és bonyolultsága határozza meg.
A művészet azonban nemcsak információt közöl, hanem fe) is fegyverzi a nézőt
ennek az információnak belfogadási eszközeivel, létrehozza a maga közönségét. A
filmen látható ember struiktúrájának bonyolultsága intellektuálísan és emocionálísan is bonyolultabbá
teszi a nézőtéren
ülő embert (és fordítva, a primitív mű
primitívebb nézőt teremt.) Ebben rejlik a
fiírnművészet ereje, de ebben áWl a felelőssége is.
I
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AFILM
ÉS KÖZÖNSÉGE

Mit jelent önnek a film?
Válaszol:

Granasztói

Pál építész, író

- Mit jelent önnek a film? Mindenekelőtt közvetlen személyes benyomásaira gondolok, arra,
hogy mennyire fontos eLem a film az ön életében?

leszkek. Különösen Chaplin burleszkjei ragadtak meg - majd mindegyikre emlékszem, cím szerint is -, már akkor megéreztem, hogy azokban több is van, valami költészet. éi melankólia is. Később
aztán láthattam, milyen nagyszerű alapokat adott a burleszk az ő figuraalakításához,egész további pályájához, művéhez,
ehhez a páratlanul filrnszerű jelenséghez.

- Fontos elem. Hogy ezt érzékeltessem.
kénytelen vagyok a gyerekkoromig visszamenni. Még az első világháború alatt volt
nékem egy rendkívül kezdetleges, ócska
filmvetítő masinám, és borzasztó boldog- Egyébként én is azok közé tartoztam
sággal töltött el, ha én azt forgathattam,
mint maga Chaplin -, akik nagyon koés láthattam a falon, illetve a vásznon a
rainak
és fájdalmasnak érezték a némahomályos mozgóképet. Tulajdonképpen a
film
kprszakának
a lezárulását. A hangosmozgás:nakez az élménye az, amit én válfilmet
eleinte
idegenkedéssel
fogadtam, azt
tozatlanul a film legnagyobb adottságának
hiszem,
nem
ok
nélkül;
ismeretes,
hogy a
és lehetőségének tartok. Az első "igazi"
filmművészetet
átmenetileg
visszavetette
film, amit láttam - a Károly király koronázásáról tudósító híradó -, viszont csa:" a színházszerűség irányába. Mindenesetre
én nehezen barátkoztam meg vele, épplódást okozott: a király meg mindenkí futúgy,
mint később a színes filmmel is.
kosott, a korona túl nagy volt, majdnem
Konzervativizmus?
Lehet, hogy az; elleneltűnt benne a feje, és úgy látszott, hogy
állás a túl gyors változásokkal szemben.
szüntelenül esik az eső. De a mozi hamaNekem máig az az érzésem, hogy egyes
rosan kárpótolt. Kamaszkoromban rendkívüli hatással voltak rám a burleszkek. A filmi kifejezési módok akkor a gyors válmai Pesti Színház helyén volt a Corso mo- tozás miatt nem bírtak eléggé kibontakozni. Olyan ez - hogy hasonlattal éljek -,
zi, abban voltak vasárnap délelőttönként
a burleszkmatinék. Eufóriás emlékeim mintha a gótikanak nem lett volna elég
ezek, úgy gondolom, nem ok .nélkül: a kö- ideje kibontakozni a román kori építészetből.
zépkori komediákat idéző, a mindenkiben
- Egy szemléletrnód kialakulásának
lakó gyereket, primitivebb embert szóramegvan a maga természetes időtartama, a
koztató, de életközeli filmek voltak a bur-
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hirtelen, a túl gyakori váltás nehézségekkel jár. Altalános és sokak által ismert fogalom a "gyorsuló idő". Magam is: nem
tragikus, de problematikus összefüggést
látok a technikai fejlődés okozta gyorsulás és az emberi természetnek a végül is
sok évezredes, lassabb alakulása közt.
Nyilvánvaló, hogya
filmet társadalmi
szükségletek hozták létre: aikkor keletkezett, amikor a társadalom igényelte, már
igényelbette. De azért a film fejlődese során éppúgy megvannak a nagy fordulóppntok, s hasonlóképpen zajlik a régi és az
új küzdelrne, mínt a hagyományos művészeti ágakban. És ez nem pusztán technika kérdése, bár a technika mindig visszahat az esztétíkumra, a film esetében is.
- A 'hangosfilm korszakában - érdekes módon - a revüfilmek hatottak rám
először revelációként. Fiatalember koromban hihetetlen bámulattal néztem ezeket
a merőben szórakoztató céllal készült filmeket, melyek azonban a filmszerűség teljességét vetették latba, minden lehetőségét
és káprázatát; a tér kitágult és egybefolyt
az idővel, minden megmozdult, s a különféle mozgások kölcsönhatása olyanféle, borzongást okozott bennem, míntha szállnék,
növekednék. 'És ezekben már a hatás fontos, a lényeghez tartozó eszköze volt a
hang, a zene is. Próbálkozott ilyesmivel a
színház is - főként Reinhardt -, a forgószínpaddal, sőt már Shakespeare egyes
darabjaíban például a Szentivánéji
álom-<ban - is vannak revüszerű vonások,
de igazán ez a műfaj afilmre várt. És bár
a Broadway Melody-sorozat, a Show Boat,
a Konga és a többi revüfilm abban az időben bevallottan pusztán szórakoztató céllal készült, valójában - tartalmuktól függetlenül - kaput nyitottak a filmművészet eszköztára fejlődésének, amiből aztán
épp a szerintern legnagyobbak - Fellini
és Antonioni
- sokat merítettek, nemcsak
/
eszközöket, hanem a látásmódot is akár tudatosan, akár öntudatlanul.
- A revüfilmek kivételével, melyekben
én a filmszerűség újabb kibontakozását érzékeltem, általában a színházszerűség jellemezte akkoriban a filmeket, különösen
a magyar filmeket. Ezért, hogy rendszerint

inkább 'egy-egy főszereplő, egy-egy alakítás kedvéért mentünk el a moziba, s emlékemben is azt őrizzük. csak mostanában - a Filmmúzeum felújításat nyomán
- tudatosodott bennem, hogy ez azért
nem egészen' így van. Mert érdekes, hogy
nem egy akkor nagy igényű, művészinek
szánt film mára mennyire megkopott, például Garbóval a Kaméliás hölgy. Viszont
a kevésbé nagy igényű Krisztina királynő
- szintén Garbóval - ma is csodálatos
film. És nemcsak a főszereplő miatt, hanem az egész film tökéletes megalkotása'
miatt. Vagyis minden szereplő, minden jelenet, a megoldások következetes filmszerűsége, tehát együtt az egész teszi, teheti
igazában maradandóvá a filmet.
- Ilyen értelemben maradandó akkori
filmemlékeim közül is a legmaradandóbb
Pudovkin filmje, a Dzsingisz kán utóda.
Elementáris hatással volt rám. csak később, Bartók zenéjében - miután megismertem és megszerettem - éreztem ehhez hasonló elementáris, mondhatnám :
ázsiai, keleti erőt, amihez képest mindaz,
amit a Nyugat produkált akár filmekben,
akár egyéb művészeti ágakban, enerváltabbnak tűnt.
- Hogyan jellemezné későbbi, a második
lágháború utáni filmélményeit?

vi-

- Hangsúlyozni szeretném, hogy csak nézőként nyilatkozom, s ahogy előrehaladunk az időben, nézőként is egyre kevésbé vagyok mérvadó, azon egyszerű oknál
fogva, hogy idősödve, életviteli okokból
egyre ritkábban járok moziba, s így nagyon sok mindent nem láttam. Ez vonatkozik a magyar és a külfőldi filmekre
egyaránt. A film - ahogy ezt meg is írtam - nemcsak fiatal művészet, közönsége
is inkább a fiatalok soraiból regrutálódik.
Igy hát nincs jogom arra, hogy összképet
alkossak, csupán egyéni benyomásaimról
adhatok számot.
- Azt vettem észre - s mindinkább
--, hogy hasadás támad a művészi törekvések és a szórakozás igénye közt, mind
az alkotás és befogadás, mind az ítélkezések vonatkozásában. Engem ez a jelen93

ség bosszant. Mert én változatlanul szórakozni megyek, ha moziba megyek, és
külön ajándéknak érzem, ha műalkotást
- megrenditő, lenyűgöző élményt - kapok. Bennem, a nézőben ez az alapállás,
úgy érzem, jogom VaJIlszórakozni, szórakozást, kikapcsolódást keresni a moziban.
Persze, bizonyos szinten alul ez már nem
megy. De nem vagyok híve - se a film,
se a zene, se bármely más művészet megítélésében annak az osztályozásnak.
hogy "könnyű" és "művészi". E megítélésrendszernek nagy ellentmondásai vannak. Lehet egy célját tekintve szórakoztatónak szánt mű olyan magas szinten
megoldott, hogy utóbb "örök érvényűnek"
bizonyul, és akadnak szép számmal az
eredményt tekintve nagyon is vitatható,
nagyon is erőltetett, úgynevezett művészfilmek.
- Hogy csak egy példát mondjak: szórakoztatónak szánt film volt, mégis maradandó értékű filmalkotás szerintem a Római vakáCió, William Wyler filmje, Audry
Hepburnnel a főszerepben. Igaz, nincsenek
benne világmegváltó gondolatok, mégis
többet ér el hatásában, mint sok erőltetett "művészfilm", mert részleteiben tökéletesen megoldott, szép film. E filmélményem kapcsán bukkantam a városépítészet
és a film egyik rpkonságára: mindkettőnek mindenekelőtt tömegigény ek kielégítése a célja és a feladata, hiszen ahogy
nemcsak kastélyok épülnek, hanem rengeteg minden más is, éppúgy a filmnek is
eredendően a tömegszórakoztatás, a tőmegművelés a célja. Ezt tudomásul kell
venni, és ezért nem vagyok híve az effajta mestenkélt értékrendnek. Úgy emlékszem, Pál Lénárd is hasonló nézeteket fejtett ki a Filmkuliúra 'hasábjain, és örültem, hogy egybeesik. a nézetünk.
- Még sok példát említhetnék. Hirtelenében René Clair szép, tiszta, egyszerű,
mondhatni népi filmje, a Párizsi háztető k
alatt jut az eszembe. Ez is afféle banális
operett-történet, mégis csodálatos a film,
maradandó érték. A két háboru közt
egyébként mindinkább a francia filmekért
rajongtunk. Gabin-ért, s olyan rendezőkért; rnint Renoir, Carné - a nagyszerűen

pompázatos Szerelmek városa című filmjére emlékszem -, René Clair. Később a
francia filmek egyre erőltetettebbek. ki.agyaltabbak lettek, olyféle intellektualizmus lett rájuk jellemző, akár az "új regény" törekvéseire. Persze, ezek között is
bizonyára akad maradandó mű; egészében
azonban ez az irányzat a nagyszeru francia szellemnek egyoldalúan és mesterkélten inkább csak a logikai képességeit juttatta kifejezésre.
- E hanyatlással egyidőben tört fel az
olasz film. Igaz, a necrealizmust ma már
meghaladottnak mondják - bár nem tudom, miért _::_,mindenesetre De Síca Csoda Milánóban című filmjétől kezdve egészen a legújabbakig a jó filmek egész sorát produkál ták, egyre jobb filmeket, egyre jelentősebb filmalkotókat. Lehet, hogy
elfogult vagyok, mert maga az olasz miliő is vonz, és ez is nagy erő. De jól adják vissza, és ez már az ő érdemük, Mindenesetre alig láttam olyan olasz filmet,
amit megbántam volna, hogy megnéztem.
Valamiért mindig érdemes volt. Nem tarton véletlennek, hogy a - hangsúlyozem
- számomra két legnagyobb Iilmművész:
Fellini és Antonieni az olasz filmből emelkedett ki. Hadd említsem most példaként
csupán Fellini Nyolc és fél című filmjét,
amely számomra minden építés, mindennemű emberi ambíció, alkotás nagyralátását, kudarcait, az iránta való értetlenséget szinte fausti vagy madáchi dimenzióban érzékeltette. még ha a megoldáshoz,a
felülemelkedéshez nem is jutott
el. Ő és Antonipni már irodalmi munkásságomra is hatottak, hatásuk tehát egész
látásomban érvényesült; nemcsak a filmművészet, hanem egyáltalán az újabb idők
mindennemű legnagyobb szabá:sú alkotói
közé sorolom őket.
- Hasonló ismert nagyságokat, kiemelkedő filmrendezőket az amerikai filmművészetből most hirtelen nem tudnék említeni, olyanokat, mint régen Griffith, 'Fritz
Lang vagy Lubitsch voltak. Talán mert az
amerikai filmektől sokáig mesterségesen
távoltartottak, 'de talán csak azért, mert
az utóbbi időben - az említett életviteli
okokból - ritkábbari járpk moziba. Tény,
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hogy nem látom a fejlődés vonalát, nem
tudok párhuzamot vonni.
- Néhány éve volt két filmélményem,
ami azért megnyugtatott, hogy Amerikában sem csak üzleti célzatú "szuperiilmeket" gyártanak. Az említett két film a Mart y és a New York árnyai - mélyen
megrendített. Nem nagy filmek voltak, de
jó filmek. Az előbbi megkapó képet adott
az ottani nagyvárosi életről, s benne a fiatalok világának ürességéről. Kissé nyomasztó, de határozott karakterű film volt,
mely nem annyira a szöveggel, mint inkább az atmoszféra hiteles-ségével hatott.
Még inkább áll ez a New York árnyai-ra,
mely - ha jól tudom - a cinéma-vérité
eszközeit alkalmazta, s ez a módszer nekem csak rokonszenves lehet, hiszen íróként magam is voltaképpen ezt művelem :
csak a valóságban megtörtént dolgokról
ÍTok,önéletraj zi jelleggel.
- A felvázolt kőrképbe hogyan iHesz,tenii be a
m.agyar !Hmművészetról szerzett benyomásait;
hogy értékeli a fejlődést, a jelen helyzetet?

- Megint csak előre kell bocsátanom
most már több röstelkedéssel -, hogya,
már jelzett okok miatt nagyon sok mindent
nem láttam. Ennélfpgva nem vagyok jogosult arra, hogy mércét állít:sak föl, vagy
összehasonlítást tegyek. A magyar filmművészet fejlődése egyébként kétségtelen,
magam is tapasztalom. Nyilván nem ok
nélkiül ért el nemzetközi megbecsülést, sikereket. Külön hangeúlyoznám az újabb
magyar filmek képi szépségeít, a gazdagodast a filmszerű kifejezésben, ami bizonvára egyik fő oka, hogya magyar témákat kevésbé ismerő, a szöveget nem értö
külföldieknek is sokat mondanak. Néha
még mindig sokállom és nemegyszer erőltetettnek is érzem viszont a szövegeket.
-- Konkrét élmények?

- Ha konkrét filmekről beszélek, bizonyára kiderül majd a szubjektivitásom, és
másreszt hogy nem ismerem eléggé az
egész termést. Jelentős filmélményeim

között tartom számon például a Bakaruhában, a Húsz óra, az Almodozások kora cÍmű filmeket, megítélésem szerint ezek
egyenértékűek voltak a maguk idejének
legjobb külföldi filmjeivel. tisztességes valóságlátás, atmoszférateremtő erő, filmszeTŰábrázolásmód jellemzi őket.
- De talán minden eddigi magyar film
közül Kósa Tízezer nap-ja az, ami a legközelebb áll hozzám és mindahhoz, amit a
filmben szeretek. Nem azért becsülöm,
mert Cannes-ben díjat nyert - mindenesetre nyert, és ez is jelent valamit -,
hanem a film- és képszerűsége, tehát a
képi hatásai, a filmszerű mozgása, a látvány egész szuggesztiója miatt, és azért,
amit ábrázol: a magyar táj, iB; magyar élet,
és annak a fölvirágzása, iparosodása, az
egésznek. az emelkedőben, majdnem robbanásszerűen emelkedőben levő vplta,
mindez olyan hihetetlen sűrítésben és élményszerűen jutott itt kifejezésre, amire
csak a film képes és amit én talán a legtöbbre becsülök a filmművészetben. Ezeket
a kvalitásokat ilyen fokon nem éreztem
más filmekben, de lehet, hogy igazságtalan vagyok, mert azért a legtöbb fil:nünk
a maga médján többé-kevésbé erre, Ilyesmire törekedett.
- Ha rnost a másik, nemzetközileg talán legsikeresebb filmalkotónkra, Jancsóra gondolok, az ő filmjei közül is egyet
emelnék ki, megint csak a magam egyéni
választása és ízlése szerínt, anélkül, hogy
ezzel a többit lebecsülném. Noha a Csillagosok, katonák fizikailag majdnem beteggé tett, és borzasztó sokkhatással volt
rám: egy világtörténelmi, de egyszersmind
örök emberi témának olyan káprázatosan
nagyszabású, a Osontváry-képekre emlékeztetőerr nagyszeru tablója volt, amiben a
borzalmakkal együtt, sőt magukban a borzalmákban is gyönyörüségek és gyönyörködni valók voltak. Én minden filmje közül ezt tartom a magam számára a legfontosabbnak. Persze, tudom és elismerem a többi filmje értékeit is, bár magam
is azok közé tartozom, akik a leg:újaJbbfejlődését még nem egészen tudták követni.
Olyasmit érzék, mintha éppen a rá jel-
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lemző filmszerűségtől tért volna el a kissé
stilizált képalkotás irányába. De lehet,
hogy ez nem így van, csak én érzem így;
nem akarnék ebben ítélkezni.

nagyon élveztem. Ez talán jól mutatja a
filmmel.•a mozival szemben támasztott igényeimet is, amire már többször utaltam.

-

- Hogyan látja, hogyan értékeli filmművészetiinket a 11Ul{1yarkultúra egészében?

Milyen probl.émákat lát fejlődésünk ben?

- Nálunk is problematikusnak érzem a
már említett hasadást a szórakoztatásra _.' Nem tudnám megítélni, mi a magyar
szánt és a túlságosan is, túl akartan műfilmművészet megkülönböztető vonása,
vészinek szánt filmek megítélése, készí- miben tér el más nemzetek filmművészetése és sorsa között. Nemegyszer érzem tétől, ehhez szakértőnek kellene lennem.
az erőltetést, mind a tartalomban, mind a Mindenesetre a magyar film legfőbb kulmegoldásokoan, a sznobizmus veszélyét. turális szerepétés jelentőségét abban láAzt hiszem, a külrföldi fogadtatást tom, hogy egyrészt tudósít valamit eITŐl
ahogy magát a műalkotásra való törekvést
a különös és.sajátságos országról, másrészt
sem - nem lehet erőszakolni. Szépnek és pedig hogy ezt a maga képi, vizuális, filmérvényesnek tartom - a magam számára szerű hatásaival teszi, a filmművészet hiis - Goethe mondását: "Nem tehetünk
hetetlen erejével. Ismeretes, hogy a mamást, mint amit 'teszünk, a siker az ég gyarirodalom igazán java dolgai milyen
ajándéka." Tehát nem egyszerűen szán- nehezen jutnak el külföldre, Ennek bonyodék és törekvés kérdése, hogy mi szól majd lult okai vannak, nem akarok most a feja küliöldnek, miből lesz nagy rnűalkotás. tegetésükbe bocsátkozni. Tény és való Azt kell esinálnunk - jól, tisztességesen és ezt íróként is örömmel mondom -,
-, amit tudunk. A többi majd elválik.' hogy ma már egyre több magyar könyvet
Azt is számításba kell venni, hogy moziba adnak ki külföldön, azt azonban nem leáltalában nem az áhítat, a megrendülés, a het mondani, hogy mi betörtünk a világnagy művészi lenyűgözöttség igényével irodalomba. Könyvvel, irodalommal nehemegy az ember, hanem a valóságos dolgok zebb betörni, mint a filmmel ;ez a filmképi, filmszerű ábrázplásáért és két órányi művészet természetéből, a filmnyelv interjó, esetleg maradandó emlékű időtölte- nacionálisabb voltából következik. A film
séért. A megrendülést nem lehet erőltetni tehát egy sajátságos patrióta hivatást is be- az vagy létrejön, vagy nem. Olykor tölt, amikor - mintegy a magyar kultúra
váratlanul, egészen kis dolgoktól jön létre,
hírnökeként - kiviszi a világba, megmuamiktől senki sem várta.
tatja a világnak, hogy milyen ország és
- Egy példával talán jobban megvilá- milyen nép ez. Rangsorolni nem szerétgíthatnám, mire gondolok. Volt egy elég- nék. Annyit mondhatok: megítélésem szegé hosszú időszak az azt megelőző né- rint a magyar film semmivel sincs lejhány nagysikeru film - az Emberek a jebb vagy hátrább más művészeti ágakhavason, a Valahol Európában, a Talpalatnál, sok tekintetben a legelsők közt van.
nyi. föld - után, amikor nem nagyon volt
érdemes moziba .járni, magyar filmeket
- Hogyan ítéli meg á~talában a fUm és különézni. Nos, az első magyar. film, amit
nösen a filmművészet helyét, szerepét korunk
hosszú szünet után, az ötvenes évek közekultúrá;ának egészében?
pe táján láttam - ami tetszett és máig nagyon jó emlékem -, a Mese a 12 találatról eímű film volt. Nem volt ez nagy
_. Mindenekelőtt az idő-tényező jelentőfilm, de plyal). pergő, vidám, oldott, ironi- ségét hangsúlyoznám: ami új, annak egkus - bár kissé még színház-szerű zisztenciálisan 'más a helyzete, mint amit
megjelenitése idevaló mai dolgoknak, je- hasonlítani lehet a régebbihez. Minden
les színészek ragyogó alakításaíval, hogy más, régebben kialakult művészeti ágban
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évezredek sok ellenállással megküzdött,
lassan leszűrődött értékei közül válogatunk, a mai alkotásokat azokhoz hasonlítjuk. Ez fontos tény, amit nem sza:bad
figyelmen kívül hagyni. Amikor én a filmre gondolok, akkor elsősorban arra gondploik,hogy ez .íj dolog, ennek a századnak a szükségszerű terméke és kifejeződése - még ha a találmány a múlt század végének szülötte is -, ami tehát merőben új hatásokkal. újféle látással, mást
és másképpen fejez ki, mint a hagyományos művészetek.
- Építészként néha csaknem fájdalmasan érzern az aktualitásnak ezt az erejét,
ami abban rejlik, hogy a fílmművésznek
nem kellezeréves távlatok óriásaival megbirkóznia; nagyságuk árnyékát szüntelenül éreznie. Én azt hiszem, ez egészséges
dolog, s közrejátszik abban is, hogya filmek megítélésében nem vagyunk túlságosanbefolyásoltak.
A filmet én korunk
kultúrája rendkívül fontos és jellemző elemének érzem, és java termésében - hiszen a hagyományos művészeteknek is
míndíg csak a javát értékeljük, a többit
elfelejtjük - föltétlenül egyenértékű és
teljes értékű művészeti ágnak tartom,
amely - mivel eredendően a mai ember
életét, ritmusát, igényeit fejezi ki - viszszahat a hagyományos müvészetek,
például az irodalom eszközeinek a fejlődésére is.
- A film tehát magát a látásmódot
alakító, újszerű művészet, De nemcsak az;
kulturális jelentőséget
szélesebb körűnek
érzem. Ez persze nem azt jelenti, mintha
a műalkotás Iehetőségét csekélységnek tartanám vagy degradáini akarnám, csupán
azt a tényt, hogya filmnek többféle olyan
kulturális szerepe van, ami egyrészt összefügg, másrészt inkább szétágazik, de mindenképpen a film lehetöségeíből ered. A
film mindenekelőtt hatalmas tömegkommunikációs és tájékoztató eszköz, aminek
szeríntem
fölbecsülhetetlen a hatóereje.
és - sajnos - nem is becsülték még föl,
nem is élinek vele eléggé.

- Magam is nagy jelentőséget tulajdcmítok a
film "egyszerű" közléseinek, dokumentáló erejének. Erre gondol?

- Igen. Arra, hogya film a mozgással
és a kifejezés egyéb, sajátosan filmi eszközeivel hatékonyari szelgálhat a műalkotás igényénél elemibb szükségleteket, például rövid úton közölhet nagy tömegekkel
elemi tudnivalókat. Innen a film növekvő
szerepe, jelentősége az oktatásban, a tájékoztatásban, elhalóban levő vagy rejtett dolgok fölfedezésében. bemutatásában. Bartók és Kodály is modern eszközt
- fpnogrMot - vett igénybe egy ősi kultúra föltárására és megőrzésére; a film
erre nagyobb hatóerővelés
pontosabban
képes. A film képessége és egyszersmind
feladata is, hogy sok mindent köreiebb
hozzon az emberi és a társadalmi tudathoz, amit könyvvel, képpel vagy színpadon
csak lassabban és nehézkesehben lehetne.
Egyébként valamennyi művészetre
áll, hogy kezdetben nem a műalkotásra
törekvés a céljuk - legalábbis nem tudatos, szándékos értelemben -,
hanem
elemibb társadalmi igények tisztességes és
hatékony kielégítése. Eredetileg minden
művészet mcsterség volt, és bizonyos tekintetben ma is az. Különősen áll ez a
minden korban tömegszükségletet kielégítő városépítészetre. És áll a filmre is;
hiszen a vizuális tömegszórakoztatás, a
spektákulum korunk elementáris szükséglete; még Fellini filmjeiben is mindíg
ott érzem ezt az indítékot. Már említettem, hogya film mintegy a fiatalok műfaja. De nemcsak azért, mert ők könnyebben járnak moziba, hanem mert a film,
mondhatni, fiatalít, pontosabban : a fiatalságban rendszerint meglevő képzelőerőt
képes a maga sajátos eszközeível fölfokozni, kibontakoztatni - jobban, hatékonyabban, mint az állóképek és általában
azoktatás, a nevelés hagyományos eszközei. A film - mióta létezik - minden
gyerekre hat, jóval-rosszal egyaránt. És
ezt a hatását a televízi&"l/égképp kiszélesíti.
-

Hogyan értékeli a televízió szerepét?
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- Óriási jelentőségű dolognak tartom
még a városalákító szerepét is.
-

Hogy értsem e~?

- Más karakterű város az, amelyikben esténként otthon maradnak az emberek, és
más az, amelyikben színházba, moziba járnak.
- On ~zerint járnak-e majd mozioo, vagy a televízió végképp "lenyeli" a filmet?

- Nem hinném. Még emlékszem rá, milyen sokan féltették a színházat a mozitól.
Aztán hamarosan kiderült, hogy nem árt
neki, hiSzen az ember szívesebben néz meg
egy ígazi, mint egy reprodukált, moziban
közvetített színházat. Szeríntem ugyanez
áll a televízió és a mozi vetélkedésére. Hiszen a sikeres filmek sokat v-eszítenekhatóerejükből a televízióban, s én problematikusnak érzem a kifejezetten a teleVÍzió számára készült filmeket is. Nem mintha ebben a műfajban lehetetlen volna. jót
csinální. De valahogy nem ezt érzem a
televízió ,fő irányának.
-

Hanem?

- Míndenekelőtt a hihetetlen méretű és
dinamikájú tömegkommunikációs jelentőségétés lehetőségét érzem. Másrészt itt is
azt, hogy néha egészen egyszerű, evidens,
nem műalkotásnak szánt dolgok hatnak élményszerűen. Nekem például életre szóló
élményem volt az a közvetítés, ami Stravinszkyt mutatta be, amikor itt járt és
dirigált. - Az, hogy úgy lehetett őt látni,
ahogyanézőtérről
sohasem - a szenvedést, küzdelmet kifejező arcot és mozdulatokat közvetlen életközelben -, -olyan
döbbenetes és felejthetetlen élményem
volt, amit csak a televízíó adhatott, ám
szinte szándéktalanul,pusztán a technikája révén. A másik legemlékezetesebb televíziós élményem a Gyürüfű község elhalásáról szóló 'dokumentumfilm volt. Nemcsak azért, mert engem egyébként _is érdeklő urbanisztikai problémát vetett föl,
hanem azért is, mert bár csak dokumentá-
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cióra törekedett, szép és megkapó- film
volt.
-- On szerint tehát a televízió sajátos eszté-tikumát inkább a dokumentarizmus, semmint a
ját.ékfilm eszközeiben kell keresni?

- Ebben bizonyos vagyok. Természetesen
tisztában vagyok v-ele,milyen óriási felelősség a televízióval miként bánni, s azzal is, hogy nem lehet minden nap reggeltől estig csupa jó dolgot adni, illetve
mindig minden ízlést kielégíten i. Megmondom őszintén, hogy én meglehetŐS€'nritkán nézem a televíziót, és némi viszolygással tölt el a nálunk tapasztalható "mágikus" vonzereje. Túlhajtást érzék ebben,
olyasfélét, míntha valaki folyton telefonálna azért, mert van telefonja. Azt hiszem; ez is a hirtelen kiröbbant társadalmi fejlődés kezdeti stádiumát tükrözi, akár
az automobilizmus, a táskarádió- vagy a
motorkerékpárdívat, Majd túl leszünk rajta. Ami pedig a rnozit illeti: nem hinném,
hogy a televízió pótolni tudná. Ebben is
egyetértek Pál Lénárddal,és nem tartom
véletlennek, amit az utóbbi időben gyakran hallok-olvasok, hogy világszerte újra
egyre többen járnak mozíba. Ez is arra
vall, hogy létezik egy látens mozí-ígény, s
ez olyasmi, amit a televízió nem elégít ki.
- Az ön legfőbb alkotói munkaterülete a városépítészet. Több ízben is utalt rá, hogy munkája és kutatásai során a film- és a városesztétika közti rejtett analógiákra, összefüggésekre
bukkant. Kérem, beszéljen_erről részletesebben.

- Nehéz erről röviden beszélnem. ",Ember
és látvány városépítészetünkben" című
doktori értekezésemben. ami később az
Akadémiai
Könyvkiadó
gondozásában
könyvalakban is megjelent, eléggé részletesen foglalkozem e bonyolult problémával.
---: A városépítészet ésa film már csak
azért is hasonló, mert - ahogy már ernlitettem - a müvészeten innen vagy túl:
mindkettő mindenekelőtt tömegigényt elégít ki, s míndíg csak utóbb derül ki, műalkotás jött-e létre vagy sem. Ehhez még
hozzátehetnérn: éppen ezért egyik szférá-

ban sem lehet erőltetni a műalkotást, Hogy
példát is mondjak a magam területéről:
Salgótarján élménytadóari szép mint műalkotás - igaz, hogy legkiválóbb tervezőink munkája folytán -, sok más város
esetében viszont - pedig ugyanavval a
céllal és ambicióval épültek - ezt nem sikerűlt elérni.
- Ez tehát az egyik analógia. Egy másik
- esztétikai szempontból talán még fontosabb - a városok újabbkori fejlődési sajátosségaíban rejlik. A városok persze régebbi korokban is változtak, fejlődtek.
mégis bizonyos stabilitás volt jellemző rájuk, a változás, az alakulás évszázadok
alatt következett be. Újabban ez a folyamat annyira fölgyorsult, és egyszersmind
annyira bonyolulttá vált, hogy maga az
alakulás is közeláll a filmszerű folyamathoz. Ez többek között azt jelenti,
hogy
már a tervezésben, az elgondolásokban is:
az eddigi mintegy állóképekre való törekvés helyett inkább a város mozgását kell
fölismerni, illetve lehetövé tenni, sokkal
dinamikusabb fejlődést kell föltéte1ezni, illetve tervezni. Azaz: mind kevésbé lehet
valamit "egyszer s mindenkorra", "véglegesen" megtervezni.
- Alakuló városokat kell tervezni, s az
alakításban egy az eddiginél filmszerűbb
látás- és szemléletmódra van szükség, Ezzel szorosan összefügg a harmadik analógia, amit említeni szeretnék, nevezetesen
az, hogy egy város látása, egy város megismerése, egy városnak képekben a nézők
számára való megjelenitése mindinkább,
majdnem azt merném mondani:
immár
csak filmen lehetséges. Nemrég állítottam
össze Czeizing Lajos fotóművész közreműködésével a "Budapest egy építész szemével" című kötetem et. E több évig húzódó,
néha keservesen nehéz munka során jutottam arra a felismerésre, hogy egy állókép - ha még oly művészi is, ha több is,
mint puszta dokumentum - nem tehet
mást, mint hogy valamit képként végleg
megrögzít .. Th ezért a legjobban válogatott,
művészí képek sorozata, sem közvetítheti
tökéletesen egy város egészét, a várost
mint élményt.
- Eszembe jut egy gyerekkori emlé-

kem: az Univerzum Világpanoráma a Curia-utcában, ahol pár filléres belépődíjért
minden héten más várost, más tájat mutattak be. Körbeforgó szerkezet volt ez,
mintegy harminc képpel, sztereo-nézőkével. Mindig döccent 'egyet, csöngetett, és
akkor jött a következő kép. Azért mondtam el ezt, hogy érzékeltessem. egy várost
állóképekben bemutatni hasonló
döecenésekkel jár. Hiszen például a szép tereket a legritkább. esetben lehet egyetlen
nézőpontból befogni, azokat körbe
kell
járni. Ha az ember elmegy Rómába, akkor a Campidogliot, ha Párizsba, akkor a
Plaee de la Concoroe-ot nem egyetlen nézőpontból látja, hanem körbesétál. mindent megnéz, és csak a film tudja azt sajátos eszközeivel visszaadni, amit a szemében összeszed és összképként megőriz.
- Ha egyéb nem, hát Fellini Rómája
bebizonyította, hogy a városokról filmet
kell csinálni, hogy csak a film a városbemutatásnak a város lényegéhez hasonló,
korszerű eszköze. Persze mindezzel még
korántsem meritettem ki a témát. Utoljára hadd utaljak arra az analógíára, hogy
a filmrendezó is - a maga módj
építész; ő látja - Madách szavaival - az
egészet. S ha az építészet megfagyott zene,
akkor a film megmozdult, vibrálóvá vált
építészet.

an

Granasztói Pál Budapesten született, 1908ban. J!:pítész, író címzetes egyetemi
tanár, a
műszakí
tudományok
doktora. A Budapesti
Műszaki Egyetemen a városépítészeti esztétikát
adja elő. Az Országos !Műszaki Fejlesztési Bizottság munkatársa. A Magyar J!:pítŐDlűvészek
Szövetsége, a Magyar Urbanísztíkaí
Társaság
vezetőségi tagja, továbbá a Magyar Irók Szövetségének és a Magyar Esztéták Nemzeti Bizottságának. Az Ybl Miklós-díj első fokozataval, Vallomás és búcsú, c. művéért BUdapest
Főváros Pro Arte aranyérmével, "az urbanisztika terén kifejtett kimagasló tudományos és
közéleti tevékenységéért"
li Hild János-éremmel tüntették ki. Városépítészeti tárgyú főbb
művei: "Város és építészet", "Budapest
egy
építész szemével", "J!:pítészet és urbanisztika",
"Ember és látvány városépítészetünkben",
Ez
utóbbiban foglalkozott a film és a városépítészet esztétikai kapcsolataival Is. Főbb szépírodalmi művei: "Vallomás és búcsú", "Itthon éltem", ,,.Alakok, álmok". "Múló világom" c. köteiében külön fejezetben számolt be fHmélmé-

nyeíröl.

(Mádasy Lálzló)
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Miért nem engedi el
Baloghné a fiát Angliába?
-

Ez a film

béli

anyának

csolJa magát
meg-
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lépni
-
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előre. (Döbrögloöz)
Tetszett

a film,

bár igen elszomorítÚ.

Attól

félek, hogy éppen az ilyen maradi nézetű emberek, mint az anya, nem fogják megnézni. Pedig nekik szól. (Kaposvár)
- Vigyázzunk ezzel a "maradisággal"! Bonyolultabb ez annál, mint hogy csak "maradinak"
minősíbsük a jilmbéli &l.oghnét. Hiszen az anya
nem tudja, miről marad le a gyereke, amikar
ne,m engedi el az útra. Anglia számára semmit
sem jelent. ~s igaza van, valóban nem azt a
gyereket kapja vissza, mint aki elmegy. (Kaposvár)
Hát tudják, ha egy piros terítős asztal
mellett nyolc nyakkendős, ünneplőruhás ember
fogad két krumpliföldről
odarángatott,
paros,
izzadt arcú mezítlábas embert, figyelembe sem
véve minimáUs jogaikat, hogy úgy jelenjenek
meg és akkar, amikor az nek~k megfelel teljesen érbhető, ha az asszony megmakacsolja
magát. Világos, hogy valamiféle ellenállást szül
ez a megalázottságérzés. ~n pontosan
értem,
miért nem e.ngedi el a fiát Angliába Baloghné.
(Kaposvár)

Miért nem harcol
Balogh Tibi az angliai útért?
- Az nem lehet, hogy ez a fiú némán szemléli, amint a sorséröt
döntenek! (Döbrögköz)
Túlságosan passzív ez a fiú a filmben.
Azért a mai srácok jobban kiharcolják maguknak azt, amit akarnak. Látszik, hogy Tib.i el
szereme menni Angliába, a tekintetéből kiderül.
De miért nem szól, miért nem tesz egy lépést
sem? (Kaposvár)
_ Az a~kotóknak ennek a fiúnak a magatartásában kenett volna megmutatniok, hogy valami azért megindult, hogy változik a tudat,
ha lassan is. Miért nem tették? (Döbrögköz)
- Én igenis el tudom képzelni, hogy az ilyen
Tibi-féle fíúk szótlanul szemlélik sorsuk alakulását. Azt nem mondom, hogy érzéketlenül,
közömbösen, mert számtalan jelenet ből kíde'rült,
hogy mit akar, mit szeretne a fiú. Csakhogy általában nem sok szava van a gyerekeknek az
.ilyen családokban. Többnyire nem ők dönte.~k
saját sorsuk felől. Kitűnő jelenet a filmben a
közös ebéd: ötJszázév öröklődött át a családon
belüli néma konfliktus ban. (Budapest)

Meddig lehet eredményes
8Z

a filmezési módszer?

- Az al1wtók nyilatkozataiban olvastam, meg
itt is elhangzott, hoiro az amatőr színészek nem
előre leírt mondatokat magoltak be és mond-

tale el, hanem a pontosan vázolt szituációkban
saját gondolataikkal, szókészletükkel, egyéniségükkel
cselekedtek. A rendezőnek bizonyára
szerencséje volt, hogy a kapott reakciók egybeestek e~képzeléseivel. De mi történik akkor, ha
Tibi abban a bizonyOs ebéd-jelenetben nem úgy
visebkedik, nem azt mondja, ahogyan az alkotók akarták? Igy más értelmet kap a jelenet.
A spontenaitás miatt biztosan érvényesül-e a
rendezői szándék a film végén? Nem tolódik-e
el a film az esetlegességirányába? (Budapest)

Hogyan forgalmanunk ilyen filmeket?
_ A forgalmazó szempontjából nem könnyű
film a Jutalomutazás. Meg kell dolgozni a nézőket, hogy bemenjenek a moziba. Nincsenek
a filmben sztárok, látszólag érdektelen a témája: e~ngednek-e egy fiút Angliába a szülei, vagy
sem. Bs bizony egy kicsit vontatottnak is tűnt a
film. (Döbrögköz)
- Szülői értekezleten kellene levetíteni ezt a
filmet. Tudom, ez nem gazdaságos, de
biztos
vagyok benne, hogy élénk visszhangra találna.
Ez a film azért készült, hogy hasson, példáur
éppen a szülőkre. (Döbrögköz)
A film lényegéhez tartozik, hogy minél
többen megnézzék, és éppen azok, akiket érint:
taná~ok, úttörő vezetők; gyerekek. Ha tőlem függne, feltétlenül levetíttetném iskoláknak, tantestületeknek. Mert, sajnos, tudom, mit jelent, ha
magy.",r film kerül a mozikba. Meg kellene keresni a mozihálóz,aton kívüli egyéb csatarnákat,
amelyeken keresztül mindenféle rétegű emberhez szó~hatna a Jutalomutazás. Hiszen ha csak
azok látják, akik eddig is tudták, miért
nem
jutnak el Angliába a balogtibik, kár volt megcsinálni a fi~met. (Budapest)
Ezek a nézőjavaslatok, sajnos, későn érnek el
a filmfargalmazás szakembereihez. Mert a Jutalomutazás-t kongó nézőterekkel játszották
a
nagy budapesti mozík. Bár a vetítések
után
gyakran tapsot visszhangoztak a falak,
ez a
tetszé~nyilvánítás nem kerülhet bele a stattsztikákta. Jó lenne, ha ezek a számszerű adatok
nem csökkentenék a jövőben a maradiság ábrázolására vállalkozó alkotó k kedvét. A nézővélemények azt mutatják: Balogh Tibi történetének lényegét megértették. Ez a fajta filmkészítési mód - úgy látszik - járható út. Alkalmas
aTra, hogy a dokumentumok hitelességével ható
fo_rmában szóljon emberekről, életekről, egy társadalom természetrajzáról.
_4

(Székely Gabriella)
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FOLYÓiRATOKBÓL

HIgazabb, mint maga az igazs6g"

r

Orson Welles mindig ott van a
Mindjárt
itt van az első
karnera előtt is, amíkor a katrükk:
a filmből úgy tűnik,
mera mögül filmjeit rendezi.
Welle.s interjút készített Elmyr
Mint szfnész. De Az arant/POlde Horyval, a szóban forgó zsentálísképhamísítóval,
aki a magár óta még sohasem lehetett
érezni annyira személyiségének
ga idejeben elárasztotta Európa
a, jelenlétét, mint, a Csak az és Amerika múzeumait az áligazat!
c. legújabb filmjében.
tala hamisított festményekkel,
Ez a film, amely Az arant/polamelyeket a szakértők teljes hagár
után 33 évvel született,
tározottsággal hitelemek állítotWelles Nt/ole és fél-je lehetne.
tak. Valójában Relchenbach kéKétségtelen, hogy Fellinin és szített filminterjút
Elmyr de
Welles-en ~vül nincs más, aki Horyval, és Welles ebből kölilyen mesteríen lenne képes ön- csönzött részleteket, azt a látmagáról beszélni, Ieküzdve a szatot keltve, hogy jelen volt az
szemérmesség
gátlásai t.
Am interjúnál. A beszélgetés során
a maga hamisító müvészetében
Welles NtIOlc és fél-je szorongás és melankólia nélkül való, egyedülálló
Elmyr
de ;Hory
fesztelen, könnyed és eleven.
megemlíti például, hogy a Van
Az elsó képeken Wellest egy Dongen modorában készült és
pályaudvar
peron J an
látjuk,
nevével
ellátott
képei közül
ahol még gyerekként kártyaegyet maga Van Dongen is eltrükköket csinál: mint mágus, ismert sajátjának. S azt is elsarlatán (a két szó el is hangmondja, mennyit
kellett vezik) . .. mint művész, Aztán a sződníe, hogy utánozni tudja
kártyákat összekeverik, a képMatisse-nál
a színek némely
sor megszakad. Egy képihamisí- hiányosságait, a rajz valamilyen
tó története
kezdődík el (Az
bizonytalanságát. Elmyr mestearanypolgár-<ban
egy míllíárdos
re a maga (lhamisító) művészetörténetéről
volt szö), amely
tének, és az (igazi) festészet
foglalatául szolgál e vallomáslegnagyobb mestereivel ~ZOnos
nak, egy sremfényvesztő valloszínvonalú rnűvésznek szárnít,
másának, rnelyben nem könnyű
Elmyr de Hory nem az egyetkügaeodni.
len s:rereplóje a filmnek. Szere-
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pel benne CHflford Irving is, a
képhamisító
Elmyr de Hory
életrajzának
szerzője. Szerepel
benne Howard lHu~es (vagy az
emléke), az a milliárdos, aki
megtévesztő fogásokkal műalko,
tásként akarta
bemutatni
az
életét. És végJül szerepel Orson
Welles, aki egykor
(mielőtt
Hearstöt
vádasztotta
volná')
Howard Hugnest szemelte ki Az
ll'l'an'JlPOlgá.r modelljéül.
Nem
epizódfilmról
van szó, mivel
minden szereplönek van kapcsolata egy másikkal, nagy családot alkotva, amelyben összekeverednek a művészek a szemfényvesztákkel,
mint
ahogy
mindegyikőjrü.kben
egymásba
kapcsolódik az igazság a hazugsággal,
Maga Welles, mint az első képek rnágusa-sarlatánja,
részt
vesz az igazság és hazugság e
váltogatásában. Játszik a nézővel; amikor hirtelen koristatálIlia kell, hogy bár' Ő az igazságot ígérte a nézőnek egy óra
hosszára, de ez az óra már tizenhét perce lejárt, elkezd mesélni egy minden részleteben
kitalált történetet egy Ojáról,
akit állítólag Picasso szeretett.
Orson Welles ezúttal "csal", de

csodálatosan
csinálja:
Picasso
nézi, amint Oja újra és újra átkel az utcán. (Al)perzsa vívók
harcolnak szeme és arca előtt
(bizonyos mértékig ugyancsak
szemfényvesztő
módon, mivel
montázzsal fényképeket és önportrékat
csempészett
valódi
színészek képei közé. (. .. És bár
ez az Oja kitalált figura Picasso
életében, de annylea "hasonlít",
hogy az életrajz-szakértőket
is
megtévesztené.
Nyilvánvaló, hogy maga Orson Welles mint művész azonosul azokkal a ham.i:sítók.kal;
akikről
tbeszél, vagy
akiket
megszélaltat. Arra a trük.kjére
emlékeztet,
amellyel
pályáját
kezdte mint színész Dublinban
amikor mint neves broadway-i .színész mutatkozott
be
-,
meg arra, amellyel mínt
filmmúvész tette magát ernlékezet€.'S6é- a nevezetes rádióadásra, amelyben azzal rémítette meg az amerikaíakat, hogy
marslakók érkeztek
a Földre
New Jersey-ben. Ez az új film
túlságosan is sokat mond el róla a1hhoz, hogy ne a saját mesterségéről és a saját filmmű-

vész-életéről
szóló
reflexiónak
tekintsük. És mégis, bár színte
elkábít tűzíjátékával, megbűvöl
fordulataival,
a néző mégsem
talál rá arra az útra, amelyet
ki. akar [elölni. Semmi nem gátolja a nézőt, hogy megértse, de
semmi nem is kényszeríti, hogy
megértse, amit Coeteau-hoz hasonlóan Welles is lát a müvészet hazugságában:
ti. "olyasvalamit, .ami igazabb, mint maga az igazság". Ellenkezőleg, inkálbb arról győzi meg minden,
hogy úgy vélje: a művészet á
valóság meghamisítása, s hogy
a művész nem is áll olyan
messze a Ihamisitótól; a művész
rangja - melyet nevének aláírása vagy a szakértők éleslátása hitelesít - mindíg relatív és
önkényesen
kiosztott
marad.
lViulatságos, ahogy Orson Welles,
a művész azonosul a sarlatánnal és a képhamisítóval, mínt
ahogy Az aranypolgár-ban
azonosult a nagy ipari cápával,
Hearsttel, annyira, ho~y nem
lehetett különválasztani
ennek
személyíségében
azt,
ami
Hearsthöz és ami Welleshez tartozik: az ipari cápa, a mai rnű-

vész

(immár öt évszázad óta)
a hamisító ugyanannak
a
korszaknak, a történelem ugyanazon individualista és kapitalista
szakaszának a termékei. Kétségtelen, hogy nem a mindenkori
művészet az, amiről Orson Welles
paradoxonai szólnak.
A film közepe táján ugyanis
felbukkan előttünk a chartres-í
székesegyház, ez a kollektív műalkotás, ez az "aláírás nélküli"
műalkotás, amely ellenáll mínden hamísítási kísérletnek. A
hangvétel az eddigi ironikusból
hirtelen átvált, és súlyos, meleg,
majdnem megindult lesz. Meglepődünk ettől a nosztalgiától,
olyan idegennek tűnik ahhoz,
hogy Orson Welleshez Illőnek tekintsük. ÉIS mégis...
Már Az
aranypolgár-ban
is volt egy, a
gyermekkor óta rejtegetett tisztaság-ábránd, ami egy rejtélyesnek meghagyott szóban bukkant
fel: ,;Rosebud". A Csak az igazat! Rosebud"-ja és Wellesé
is, aki a huszadik század művészének kiteljesedett; típusa
talán éppen "Chartres".
ps

(Jeune Cinéma, 1975. április)

A filmdramaturgia id6szerű feladatai
1974 decemberében a Szovjet
Filmmúvészek Szövetsége plénumot tartott a filmdramaturgia
feladatairól. A plénumori Lev
Kulidzsanov, a szövetség első titkára tartott beszámolót. Az alábbiakban részleteket közlünk beszédéből (az Iszkussztvo Kino
1975. áprílísí száma alapján).
. A gyakorlat rnegdönthetetlenül
igazolta:
rossz, halvaszületett
forgatókönyvból nem lehet jó,
vagy akár osak elfogadható filmet is készíteni. Ha a forgatókönyvben nem volt eleven ember,
gondolat - nem lesz a filmben
sem.
A KB határozata óta eltelt két
évben sokat tettünk a forgató-

könyv-probléma
megoldásáért.
Termékenyen hat az állami megrendelések gyakorlata, a forgatókönyvírókat és rendezőket a legaktuálisabb és leg)jelentősebb témákra, korun k kérdéseire mozgósítja. Eredményesek voltak a
forgatókönyv-versenyek is. Megjelenik a forgatókönyvek almanachja, a :s~v~hség rend:steresen
rendez szemínáríumokat, a forgatókönyvek íróit kiküldjük a [överidő filmcselekményének színhelyére stb. Emellett azonban
nincs okunk megnyugvásra vagy
dicsekvésre, sokat kell tennünk
még tartalékaink
és lehetőségeink mozgósításáért.
A legutóbbi évek jelentős ered-

ményea
napjainkban játszódó,
napjaink problémáival foglalkozó filmek szaporodása. A dramaturgok különösen nagy érdeklődéssel figyelik, napjaink ,,'gyakorlatiemberét",
akinek tevékenysége a tények józan értékelésére,
kemény fegyelemre
épül. Az
ilyen emberek gyűlölik a nagy
szavakat és az álszentséget, elvetik a kompromisszumokat. A filmekben szenvedélyesen vitatkoznak a munka alkotó jellegű megközelítéséről, a vezetés korszerű
módszereiről, a felelősségérzet
megnöveléséről.
Rendkívül
szükségünk
van
nagyszabású, több dimenziós figurákra' erőteljes szenvedélyek-
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re, romantikus
szárnyalásokra.
Emellett igen fontos kérdés, hogy
ez a személyíség mílyen kapcsolatban áll környezetével, a szocialista társadalommal. Nagyszerű példát mutatott ezeknek a
problémáknak a megoldására a
korán eltávozott Suksin (Vörös
kányafa), akinek örökségére, tapasztalatára
művészetünknek
nagy szüksége van ma is, holnap is.
Na.pjainkban a szovjetfilm kü,
lőnleges figyelmet fordít a személyes érzések re, a mai emIber
erkölcsi problémáira, a családi
gondokra De még rníndíg kevéssé törődünk az emberi létezés
olyan alapvető kérdéseível. mint
két ember kapcsolata, és a riézőknek ebben a vonatkozásban csak
a hazai és külföldí filmgyártás
másodrangú utánzata it kínálduk.
Hagyományosan
nagy helyet
foglal el a szovjet filmgyártásban
az epikus film. A filmeposz jelenleg a Felszabadítás című, nagy
jelentőségű sorozat nyomdokain
halad, amely az események tárgyalásának méreteivel, a személyes sorsok és a nép sorsának párhuzamos
nyomon
kísérésével
egyaránt példát mutatott.
Nagyobb figyelmet kell szentelni a műfaji kérdéseknek. Egyfelől joggal lépünk fel a kanenikusan értelmezett
tisztaság és
múfaji meghatározottség
ellen,
de azért nem szabad alábecsülnünk a múfaj jelentőségét. Jobban ki kell használnunk az egyes
műfajok lehetőségeit, lett légyen
az dráma, komédia, tragédia vagy
melodrárna. Igen, lehet rnelodráma is - nem szabad ezt a szót
szídalmazássá változtatni.
Ritka vendég vásznainkon a tu,
dományos-iantasztik.us
film,
amelynek eddig egyetlen komoly
képviselŐje a So~ris. Valamivel
jobban állunk a detektív:filmekkel. Két-három évvel ezelőtt, a
Holtidény című film sikere nyomán egymást követték a Ifilme}ta
felderítőkről, ez viszont a múfaj
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devalvációjával,
sőt már-már
paródiájával járt. Ki kell viszont
emelnünk A tavasz tizenhét pillanata címú filmet, amelynek
írója bátran rugaszkodott el a regénytől, nagyszerű
színészeket
fedezett fel, ritka teljességgel
tárta fel a fasizmus ellen küzdő
erős és sajátos emberek lelkivilágát, elmélyülten mutatta meg
az ellenséget is.
Kevés eredményt
értünk el
szovjet musíealek megteremtésében. Nemcsak az a baj, hogy
nincs még saját hagyományunk,
hanem az is) !hogy filmművészetünk még mindig hajlamos a musícaj !helyébe filmre vett, könynYed zenéj ű és tartalmú operéttet állitani. Ugyanakkor a nemzetközh tapasztalatok arra vallanak, hogy a musical akkor sikerül, ha alapjául általánosan ismert klasszikus mű szolgál, ha
él~n' különbözik az eperettől.
Továbbra is hiánycikk a jó
filmkomédia.
A "könnyű műfajt" nagyon nehéz; csinálni, mert
nem a "komoly" fn~
megkönnyitéseútján
jön létre, megvannak a maga esztétikai törvényei, meghatározott tudást, ízlést
követel meg. Az is probléma,
hogy egyre több a helyzetkomikumra épülő film, amelyekben a
külső humor elnY011l'jaa jellemkomikumot.
Reményt kelt víszont, hogy 197:5~ben22 új filmvfgjátékot ígérnek a különböző
stúdiók.
Nagyon fontos kérdés az itjúságí filmek dramaturgiája
Ennek fejLódését segítheti, hogy a
legutóbbi években komoly párbeszédre került sor a filmművészek és a pedagógusok között. Figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a televízió megjelenésével a gyerekekre valóságga'}
rázúdul a képszerű információ,
hogy a képi nyelvet csaknem hamarabb értik meg, mint a beszé-

dm.

.

Jó filmek kellenének a háborús-hazafias témákról, a hívatás-

ról, a pálya választásról, a nemzedékek kapcsolatáról, az egyén
és a kollektíva viszonyáról. Nincs
elég kalandos, cselekményes filmünk, nincs filmünk, amely a
mai fiatalok személyiségének kibontakozásával
foglalkozna. A
filmeknél jobban figyelembe kell
venni az új nemzedék érdeklődési körét, vonzódásukat a gitár,
magnetofon stb. iránt, sorozatban kellene csinálni zenés filmeket, amelyeknek nyilván tömegsikerük lenne, hatnának a fiatalokra.
Energikusan harcolnunk kell a
szürke filmekkel. Ezek jellegzetes vonásai közé tartozik, hogy
butít ják szereplőíket, hőseik ostobán cselekszenek, ájuldoznak,
üldözik egymást, futnak egymás
elől stb. A hősök szánalmasak, és
még nevetni sem lehet rajtuk.
A szürke filmek létrejöttét elősegíti, ha a szerző felületesen,
spekulációs módon fordul a mai
ternatikához, erőszakosan, indokolatlanul beavatkozik a hősök
sorsába, könnyedén oldja meg a
kcnfliktusokat.
SOk tehetséges, fiatal forgatókönyvírónk:
van. Érdeklődnek
napjaink jellegzetes figurái iránt,
igyekeznek korunk bonyolultságát megmutatni. Olykor azonban
nagy nehézségeket kell Ieküzdendük - nem mindig találkoznak
finom szerkesztővel, okos és érzékeny
rendezővel.
Másrészt
egyíkük-másíkuk
már kezdettől
fogva cíníkusan gondol hivatására. Könnyű, kényelmes en elfogadható szcenáriumokat
írnak,
amelyekben nincs eleven gondolat, új jellem vagy forma. Ezekben minden könnyen felismerhető és rnegszokotj - az ábrázolt
élet, a helyzetek, hősök. Az ilyen
,,sima Irás" csak szegényíti a
filmművészetet.
Arra is fel kell figyelnünk.
hogyafilmdramaturgok
szövetségének 444 tagja köziil152 60 évnél idősebb, 222 40-60 év közötti, 40 év alatti csupán 69, és 30 év

alatt csupán egyetlen személy
van! Nem lennének fiataljaink?
De hát
akkor
hova
lesznek
a
legfelső
szcenáriumi
tanfolyamok kíooesátott hallgatói?
Sokukból színhází, televíziós stb.
munkatársak
lesznek, másokból
újságírók.
Anélkül, hogy meg
akarnánk bántani a sok nehéz
időt megélt idősebbeket, mégis

Beszélgetés a Kivándorl6k

csak el kell ismernünk, hogy a
filmdramaturg
művészetének
csúcspontja a 25-4{) életév közé
esik ... Ugyanakkor ebből a korosztályiból csak 69 van a szövetségben. és ezek többsége nem is
a játékfUmeknél
dolgozik. 'Meg
kell fontolnunk,
mtt tehetünk
azért, hogy a fiatal fillmdramaturgok ne hagyiák el a pályát.

(Iszkussztvo Kino, 1975. április)

rendez6jével

A lengyel nézők mostanában láthatják a mozíkban Jan Troell
svéd rendező a Kivándortók círnű filmjét, s ebből az alkalomból a Film c. lap svédország! tudósítója interjoÚt készített a fiatal
svéd filmrendezővel. Jan Troell
mindenekelőtt
pályakezdéséről
beszélt.
- Mindez nagyon régen, az iskolában kezdődött. Tanár voltam, kis amatórfilmeket készítettem, valaki megnézte őket a televízióból, és bevette őket a műsorba. Ez második szakmám kezdetét jelentette, mert tová'bbi filmeket rendeltek
tőlem. Lassan
teljesen ,,filmes státusba" kerültem. 1966-iban készítettem el első
játék.filmemet, az lme, az életed-et, Eyvind Johnsonnak,
a
múlt évi Nobel-díj nyertesének II
"Regény Olofról" c. könyve alapján.
- A film lírai-epikus stílusát a
kritikusok Mark Donszkoj stílusához, GorIkijról szóló trilógiá;ához hasonlították ...
- A Gorkíd-trílógía
két részét
láttam, de csupán ai Ime, az életed c. film elkészítése után. Azt
hiszem, vérmérsékletem
rokon
Donszkojéval. S mi több: az oroszokhoz hasonlóan szerétern a
hosszú, lassú ritmusú filmeket.
- Vajon mi lehet az oka a.nnak,
hogy ez az annyira svéd film
nemzetközi sÍlkert a.ratott?
- A nemzeti jellegű lilmeknek
lehet nemzetközi sikerük. A koz-

A filmdramaturgia
területén
sok bonyolult
problémánk
és
megoldatlan feladatunk van. Reméljük, hogy ezek elemzése és
megvitatása
elősegíti a szovíet
f)Hmdramaturgia,
következésképpen a szovjet fiLmművészet
újabb előrelépését.

mopolita alkotások nem mindig
találnak utat a filmbarátokhoz.
- 1968-ban készült el az Ole dole doff c. filmje, egy tanárrót,
akine.k baja van diákjai val.
- Szükségét éreztem, hogy előző szakmai tapasztalataimról
beszéljek. Sokáig kerestem a "témát". Egy alkalommal
Bengt
Forslund producer, a svéd Fflmintézet .igazgatója felhívta-a figyelmemet
Claes
Engström
"Süllyed a szíget' c. könyVére.
Aztán a szerző, Forslund és én
megírtuk
a
forgatókönyvet,
amely nagyon eltért az irodalmi
eredetitől.
A Kivándorlók...
Wilhelm
Moberg sokak által ismert köny"
vének a meafilmesítése bizonyára ízgalmas volt, de ez valamire
kötelezett is ...
- Kezdetben íngadoztam, vissza
akartam lépni ettől a vállalkozástól, rnert nem voltam képes
megtalálni azt a kulesot, amely
lelhetóvé tette volna, hogy a regényt szerencsésen
filmre vigyem. Úgy véltem, .hogy gemfi
értelme sincs, hogy másodszor is
elmeséljem a történetet, amelyet
a lehető legjobban, bár csak szavakkal, .egyszer már elmeséltek.
Hosszall)b idő óta többfiImgyár
is igyekezett megszerezní a regény megfiLmesítésének a jogát,
de Moberg megtagadta beleegyezését. Osupánvamíkor
megnézte
az 1me, az életed-et, nyilatkozott
az Aftonbladet hasábjain, hogy

a Kivándorlók
filmváltozatát
csak az én rendezésemben tudda
elképzelni.
- Es a killső, valamint a stúdiófelvételek? Ugyanolyanok, ahog'll
Moberg leírta?
- Nem teldesen. Moberg a smalandi' tájat, házakat, embereket
mutatta be~ :mn hasonló eredett
vidéket fedeztem ·fel, nem meszsze ettől, alig néhány kilométernyire. Az amerikai jeleneteket
különböző USA-beli színhelyeken filmeztük, valamint Svédországban, Skonében. A Ystadtól
északra fekvő, nemrégiben betelepült területek jobbaknak, megfelelőbbnek bizonyultak, mínt az
egyesült államok!beliek és a kanadaiak.
- Pontosan egy évig tartott a
forgatás, ugyanis mind a négy
évszakra szükségem volt. A forgatást megnehezítette
a .külső
felvételek földra:jzi: kiterjedése:
Svédország;, USA, 'Kanada. Végeredményben
a
Kivándorlók
hossza négy játé~film hosszúságának felel meg.
- Max von SydOW és Liv Ullmann játszották a főszerepeket.
- Von Sydowot már régebben
kiválasztották
erre, mielőtt még
rám bízták volna a rendezést.
Miért kerestem'
volna valaki
mást, amikor ő teljesen megíelelt erre a szerepre? Lív UUmannt
viszont
maga MODerg
ajánlotta, miután látta Bergman
A farkasok órája c. filmjében.
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- A Kivándorlók-ban amatőrök,
helybeli parasztok is fellépnek.
- Nagyon sokat köszönhetek
nekik. Például az Merdson családnak, amelynek tagjai a filmben a nagyszülők, a szülők és a
két gyerek szerepét játszották.
De nemcsak ez a fontos. Ok voltak a konzultánsaim
az olyan
részletekben, amelyek fontosak
voltak azoknak az időknek a
szempontjából: a földműveléssel,
a háztartással, a kenyérsütessel
stb. kapcsolatban.
- Milyen fogadtatásra számít
Lengyelországban?
- Nehéz előre látni, mégis remélem, hogy a .filmet jól fogják

fogadni. Abban az időben a lengyelek is tömegesen vándoroltak
ki, mint a svédek. Emlékszem,
hogy amikor külső helyszíneket
kerestünk az USA"ban és Kanadában, gyakran találkoztam lengyel telepesekkel.
- A következő fiLmjét, a "Zandy
menyasszonyá"-t kinföldön csinálta.
- Igen, az USA-bim, egyamerikai producer számára. Liv UUmann és Gene Hackrnan szerepeltek benne. Western-féle film
ez, de nem tipikus, mert hiányzanak belőle az erőszak. motívumai. Egyszeruen egy házaspár
történetét. ilIp.tve inkább életük-

nek egy epizódját mutattam be
1870-ből, vadnyugati környezétben. Svédországban ugyanis ebben az időben nem volt munkám.
És ha valaki szeréti a kalandokat, nem szalaszt ja el azt az alkalmat, hogy Hollywoodban csináljon valamit, Ha valami sikerül az USA-ban, akkor az egyik
ajánlat a másik után jön,bár ez
nem tart sokáig. Aztán megfeledkeznek az emberről, és a producerek másfelé fordítják tekintetüket. Az USA~ban éppen olyan
nehéz olyasvalamit csinálni, ami
nem az üzletet szolgálja, mint
Svédországban.
(Film, [Varsó] 1975. április 6.)

A. kanadai angol film előretörése
A kanadai filmművészet eredetileg Angol-Kanadában virágzott
ki, nem Quebecben., s első csúcspontját közvetlenül a második
világháborút .megelőző és követő esztendőkben érte el, JoIhn
Gríerson, a skót dokumentumfilm-rendező munkája és irányítása eredményeképpen, bár gyökere 19111---:12-ignyúlik vissza,
Mintihogy azonban az amerikai
filmgyártás régibb és fejlettebb,
mint a kanadai; az Egyes'ÜltAllamok nem egy kanadai tehetséget vonzott magához már a korai időkben is (Mary Pickford,
Nonna Shearer), A kanadai filmgyártásnak
a National
Film
Board
(Országos
Filmtanács)
megalakítása adott új lendületet
a háború idején. E háborús propagandaszerv túlélte a háborút,
s még húsz évvel utóbb is a filmtermés nagyobb része ennek támegatásával jön létre. A quebeci
francia film, mint egy különálló
népcsoport és tájegység különleges önkifejezése, utóbb t fejlemény, s csak a hetvenes évek
elején virágzott fel.
1973.októberében került sor a
kanadai filmgyártás eddigi legnagyobb seregszernléjére, mely
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valóságos mérföldkőnek számít
az angol-kanadai
filmművészet
történetében; az ottawai FilmexPO megrendezésére. A Filmexpo
során ötvenkét játéklfilmet mutat tak be: két esztendő kanadai
filmtermésének
javát, két év
nagy nemzetközi fesztiváljainak
kiválogatott anyagát.
A Fílmexpón bemutattak Quebecben készült francia nyelvű
filmeket is, de a hangsúly az angol-kanadai film bemutatkozásán volt. Ez részben azt a drámai
súlyponteltolódást tükrözi, amely
a kanadai filmművészet fejlődésében végbement: az angol-kanadai film megint visszanyerte
korábbi szupremáciáját.
A közönség lelkesedéséból és a
telt házakból ítélve a Filmexpo
két kiemelkedő eseménye Donald
Shehib Between Friends (lBarátok közt) círnű Angol-Kanadaban készített játéldilmje és Philippe Mora Angliában kész,ült
Stv(l;Stiká-Jja(Horogkereszt) volt.
Ez utóbbi dokumentum jellegű
játékfilm
Hitlerről,
a hitleri
időkről és Hitler NémetországáróL
Donald Shehib filmje, amely
1973-'ban készült, s ,,sztár"~ja a

kanadai film legnagyobb drámai
színésznője, Bonnie Bedelia, hasonlít is, el is tér a francia-kanadai filmművészet alkotásaitól. A
legnagyobb különbség, természetesen a nyelvben rejlik: az angol
nyelvű kanadai filmek kivétel
nélkül francia feliratok kal készülnek, a. francia-kanadai
filmekről viszont teljesen hiányzik
az angol fölirat. A másik nagy
különbség,
hogy a B~tween
Friends-nek ,(mint a többi angolkanadai filmnek sem) nincsen
senrurrtilféle
propagandisztikus
mondanivalója; sem rejtett, sem
nyílt, sem politikai, sem vallási.
(Ez természetesen nem vonatkozik a háboru alatt Torontóban
készült és kirfejezetten a háborús
propaganda célját szolgáló filmekre.) A Quebecben készült
francia-kanadai filmekkel ellentétben nem törekszik semmiféle
"népi" jellemvonás bemutatására: szoeíálís érdeklődése is inkább az egy társadalmi osztályhoz tartozó hősök egymás közti
viszonyának, emberi kapcsolatainak feltárására szorítkozik.
Kanada voltaképpen az Egyesült Allamok elővárosa: AngolKanada életternpója és életrfor-

hippik, kiváltképp a hippiegyütegy történelmi kort teljes mélymája legalább ötven évvel hátrább jár (talán az egy Torontóé
tes egy lány tagja ~Patti Qatman
ségében ábrázolj on, de - az "újkivételével), mint az amerikaialakítja). A hiWik elmennek, de francia" filmmel ellentétben kanadai határtól délre eső terű- a lány visszajön: a magányában
nem soviniszta, s nem tesz egyenleteké. Ez az elzárkózó, magába
lőségjelet a nosztalgia és a rokitűnő programokat
összeállító
arról
forduló, "vidéki" szemlélet Slhe- zeneszerző-disc-jockey-t
mantikus, irreális birodalmi álhib filmjében is megmutatkozik:
igyekszik meggyőzni, hogy a jó
mok közé.
leginkább talán az elővárosi ro- alkotómunka sikere attól függ,
A legkorszerűbb, angolul bemanticizmus jellemzi. A film két megvan-e 'az alkotó kapcsolata a
szélő, bár a francia-kanadai
hőse rovottmúltú fiatal, mind"néppel", benne él-e a kor "kulMontrealban
készített alkotás,
kettő a könnyű élet és a luxus
túrájában". Megjósolja a fiú rnűamit a Filmexpón bemutattak,
burzsoá álmát dédelgeti magávészi karrierjének,
népszerűséFrank Vitale Montreal Main-je
gének végét. A két személyiség,
ban, s hogy ezt az álmot valóra
(Montreal Main a város Iegsöté- ,
váltsa, fegyveres bankrabláera
két életfelfogás ütközése tragétebb külvárosának,
nyomortavállalkozik, de közös barátnójük . diával végződik; a lány otthagyja
nyájának a neve). A filmet Vitale
közbelépése
következtében
az a fiút, azt az emocionális megírta, rendezte, vágta, s játszott is
kudareba fullad.
rázkódtatás
kibillenti
alkotóbenne: az tehát a legteljesebb
A fiJmnek nem is annyira a munkájából,
életformájából;
mértékben "szerzői film", s fügbörtönbe, majd egy öngyilikoS6ákörnyezete, mint inkább hősei
getlen alkotás. Szereplői sem hiszemlélete, tetteik
motivációja
gi kísérlet után bolondoklházába
vatásos színészek: kettő híján
tükrözí ezt az angol-kanadai vikerül. A film fölveti a kérdést:
mind tizenéves. Témája a társadékiességet, mely annyira taszítmeghatározhatja-e
valaki, dikdalom bomlása; e folyamat legja a valóság visszaadásával küsztálhatja-e valaki, milyen körülalantasabb formáit követi nyoködő, s az álszent viktoriánus romények között alkosson a műmon, dokumentáris formában és
mantícízmust
élesen elutasító
vész? De azt is, hogyan viszonyhűséggel, ami az operatőr, Eric
quebeci francia filmeseket. Shelik a kommersziálís kultúra, a Blodh és az Egyesült Allamok'ból
Mb filmje csak egy közösvóríást
valódi művészethez? E kérdésebevándorolt, formális filmművémutat a quebeci filmművészek
ket azonban csak fölveti, s nem szeti tanulmányokat sosem végalkotásaival: ez a természeti körzett fiatal Vitale éles szemét, tárad rájuk választ: ezt rója fel legnyezet gondos és szeretettelí, a
sadalmi
felelősségérzetét
és
inkább a krítika is, a közönség is.
hősök tetteit is motilváló rajza,
szemléletének érettségét dicséri.
amely a ,,közös ős", Griffi1lh műJOhn Wright Albertában ké- Külön érdekessége, hogy elkészíveíre nyúlik VÍ!l6Za.
szült filmje, a V,~sito.r,(Utogató)
tése míndössze kétezer dollárba
A film kritikai fogadtatása naa Filmexpón, ósbemutatóján, nakerült, s hogy a film a szereplők
gyon jó volt: mindenekelőtt Shegyon meleg fogadtatásban része- és a többi közreműködők összehitb kiváló rendezését, a női fő:sült. Főhőse fiatal nő, a múlt rabfogásának, közös erőfeszítésének
szerepet játszó iBonnie iBedelia és
ja, aki egy Víctoria-korabeli öreg köszönheti létét.
az egyik gengsztert alakító Cuck
házba költözik, ott végzi kutatóAz angol-kanadai
filmművéShamata meggyőzően természemunkáját. A ház maga is "SZ€szet előretörése, amely a Filmmélyíség" ; szelleme visszavezeti
tes játékát dicsérte.
expón megnyílvánult; nemcsak
a film hősnőjét a múlt századba,
Jelentős sikert aratott az anművészí, hanem politikai fegygol-kanadai Slipst1'oom '(iLégőr- önnön álomvilágáiba. A·film tárvény), <David Aoomba filmje is. gya a hős küzdelrne, hogy meg- vertény is, amely a francia szeA.film hőse egy vidéki magánytalálja ebből az álomvilágból a parlsta törekvésekkel szemben a
visszautat a mátia. A Visitor nem nemzeti egységet erősíti.
ba vonult, s a kommerszializmus
kisértése ellen ru:lJdő könnyűzedicsőíti a múltat, de költői móne-szerző, akinek életét fenékig
don érzékeli és érzékelteti to- (Film Culture, 1974. 58-59-60.
vábbélését. Ahhoz rövid, hogyfelforgatták
a tanyára
érkező
szám)

A drámát61 a krimiig - és vissza
Interjú Sidney Lumet-vel
Sidney Lumet Tizenkét dühös
ember című fiLmjével vált világszerte ismertté. Azóta sokfajta

filmet alkotott; westernt éppenúgy forgatott, mínt bűnügyí történetet. Úgy tűnik, munkássága

egyre inkább eklektíkussá válik.
Legutóbb "az életből el'lesett"
történeteket
vitt
vászom-a
a
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SerpicQ és a Fiilledt
délután
(Dog Day Afternoon)
cimu
munkáiban.
Mindkét film !őszereplője Al Paeíno.
EITől a legÚijabb filmjéről, a
Fülledt délután-ról, különösen
lelkesen beszél Sidney Lumet. A
történet 19'72-ben zajlott le New
Yorkban. Ket esetlen bankrabló.
akik életükben először vetemednek ilyesmire, a támadás során
tizenkét túszt ejtett foglyuL Nem
tudtak velük mít kezdeni, rendkívül kényelmetlen helyzetbe kerültek. A rablás indítéka pedig
az volt, hogy egyiküknek azért
volt szüksége minden áron pénz;
re, hogy fiRípartnerén segítsen,
aki nővé kívánta magát átoperáltatni. Ez a rabló egyébként kettős életét élt: felesége volt és két
gyereke, de ugyanakkor együtt
élt ezzel a bizonyos' fiúval is.
- Őrülten rnulatságos és rettenetesen szomorú - mondja a
történetről Lumet. - Bizarr körülmények között zajlott le a
rablás, és bolond dolgok történtek közben. Tizennégy óráig tartott az ostromállapot. többezres
tömeg gyűlt össze a bank körül.
~ a pénztárban nem is volt sok
pénz. A rablók
nem tudták
ugyanis, hogy cselekedetük időpontjában,
péntek
délután,
a
pénz jelentős részét rendszeresen
elviszik onnan. Osak mintegy ötezer dollár maradt, amit a rabló
dühében kiszórta összegyűlt tömeg közé. Ebből aztán általános
verekedés származott,a
rendőrség igyekezett összegyűjteni
a
pénzt. A Fülledt dé-lután szívszorító jellegét egyébként az adja,
hogy a homoszexuális végül is
nem rajong azért, hogy partnere
elvégeztesse ezt a bizonyos operációt, de ugyanakkor
annyira
szereti, hogy kész míndent megtenni érte. A döntő pillanatban
pedig kiderül, hogy a partner
meggyűlölte a bankrablót, hallani sem akar róla. Itt áll tehát az
ügyetlen bankrabló. akit még az
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a személy is elhagyott, akiért az
egész rablást végigcsinálta.
Egészen más jellegű mű a
Gyilkosság az Orient Expresszen
(Murder on the Orient 'Express),
mely csillogó, helyenként stilizált stílusával
eltér rníndattól,
amit a rendező korábban alkotott. Csupa nagy sztár játssza
színte valamennyi szerepet. Ez
Lumet tudatos törekvése volt,
miután a harmincas évek 'hangvéteiét igyekezett feleleveníteni,
hiteles, igazi fígurákkal, és erre
a legjobb másodvonalbelf színészek sem lettek voltak elégségesek.
A sztár-szereposztás
tehát a
film koncepciójába tartozott, és
nem kommersz szempontok - pl.
a várható nagy bevétel - tették
szükségessé,

- Mint mindig az ilyen esetekben, önző problémaból indultam ki - nyilatkozott Lumet, Evek óta éreztem, hogy műveímből hiányzik az igazi vonzerő, az
a fajta könnyedség, melyet nagyon nehézmegvalósítani.
Persze elsősorban drámai rendező
vagyok, az is maradok, de van a
színességnek egy bizonyos foka,
mely roppantul szükségesahhoz,
hogy az ember azután újra elindulhasson egy drámai hangvételű munkával.
Lumet
jelentős
sikere
volt
1968-ban a Visszontlátásra Braverman (oBye, Bye Braverman),
ez a "fekete komédia", de ő elégedetlen
ezzel a rnunkád ával.
Nem tartja sikerültnek A csoport
(The Group) 'című .filmjét sem,
mely Mary McCartihy regényéból
készült, főiskolás lányok reményeit, ezek füstbemenését
és a
fiatalok megalkuvását
rnutatda
be.
- Hiányzott a mű egészéból a
stílus könnyedsége, mely aztán a
komoly befejezést annál jobban
érvényre juttathatta volna.
Sidney Lumet Philadelphíában született, 1925-ben, denégyéves kora óta New Yorkban élt.

Apja nyomdokaiba
lépve egy
ideig színész volt. 1950-ben került a televízióhoz, leülőnféle területeken dolgozott. Ez volt a tévé aranykora. Lélekőrlő, de a képességeket sokoldalúan kitágító
terület, ahol a fiatal rendezők a
szabadfogású birkózáshoz hasonlóan küzdöttek. Ez az időszak jó
néhány jelentős nevet hozott felszínre. Legtöbbjüket
később a
filmgyártás
vonzotta magához.
Lumet egyike volt a legkiválóbbaknak közülük. A filmben nem
a tágabb, levegősebb megoldások
vonzották. hanem éppen ellenkezőleg, a szokásos folyamattal
szemben indult el. A Tizenkét
dühös ember egy klausztrofóbikusan zárt világban, bíróságon,
az esküdtek szebájában játszódott, Az izzó légkör tette érdekessé a filmet, a rendező nem él t
olyan lehetőségekkel, hogy színes
helyszínekre
vigye a cselekményt.
- Éppen ezt a zártságot akartam kihasználni - mondja -Lumet -, nem akartam kitágítani
az eredeti televíziós forgatókönyvet. Sőt, vizuális szempontból
egyre inkább korlátoztuk a teret.
Ezt azzal értük el, hogy egyre
hosszabb és hosszabb gyújtótávolságú
objektíveket
használtunk. Egyre kisebb és kisebb
keretben
játszódott
a cselekmény, hogy fokozódjék a szoba
klausztrofóbíkus
hatása.
Ez
nagy technikai bravúr volt, amit
együtt
dolgoztunk
ki
Borís
Kaufmann al, az operatőrrel. A
közönség persze nem a teclh.nikai megoldásokra
figyelt
fel.
Gyúlölöm az olyan tehcnikaL fogásokat, melyeket az emberek
észrevesznek. Itt a közönség csak
azt érezte, hogy a dráma folyamán egyre szűkebbé válik
a
szoba.
Sidney Lumet a realizmus híve. Ez a színészi játékban is megnyilvánul.
Hogyan valósitható
meg ez nagy sztárok esetében,
mínt például MarIon Brando és

Anna Magnani. a~iik az Orpheus
alászáll (The Fugitive Kind) című, Tennessee Williams-6zínmű
filmváltozatában játszottak?
- Brando komoly irányítást
vár a rendezőtől, noha kitűnően
ismeri színészí eszközeit. Elbűvölő módon dolgozik, a kiküszöbölés eszközével, állandóan vizsgálja, hogyan haladhat a legjobb vmegoldás felé. Anna Magnanival nehezebb volt a helyzet. Nem szerétett angolul játszani. Ez érthető, bízonyos érzelmi hőfoknálaz
idegen nyelven történő [átéknál a kiejtés
egyre romlik; végül színte érthetetlenné válik. Itt az utószinkron segített.
Telljes mértékben színpadi jellegű produkció volt az 1,96Z ..•ben
készült
Utazás az éjszakába
(Long Day's Journey Into Night).
Bár sok premier plánt alkalmazott a rendező, de itt sem kívánta tágítani a helyszínt, melyet az
eredeti darabban O'Neil meghatározott. Négy szerepiővel teremtett olyan zárt atmoszférát, mint
korábban a Tizenkét dühös em-

ber-ben. Persze kivételes nagy gondolatvilágában egyre jobban
előtörnek régi emlékei Európáegyéniségekkel dolgozott: Katheról, ahol koncentrációs táborban
rine Hepburn, Ralph Richardvolt. A tudatalatti felvillanások
son., Jason Robards és Dean
jelzése tekintetében Lumet úttöStockwell voltak a fószereplők.
rő volt. Úttörő jellegű volt nyers
- Szeretem ezt a fiLmemet erejével,
szőkímondásával
A
nyilatkozik a rendező -, és alapdomb (The Hill) is. Itt például
elvként szögezem le, hogy á legegyáltalán nem használt zenét.
nagyobb tévedések egyike, mikor
Izgalmas bűnügyi történet kerea filmet összekeverik a helyszítében beszél az elektronikus esznek számával. Ha egy történet
közök felhasználásával
történő
egy hegy háttere előtt játszódik,
kémkedésről
Az
Anderson
magakkor "film", de ha egy tapétánósza!4gok (The Andersen Tazott szobában, akkor "nem film".
pes), ahol ismét kitűnóen rnűködEz badarság. A filmtechnika szátek
együtt A domb fószereplőjémomra azt jelenti, hogya felvevel, Sean Conneryvel.
vőgép és a világítási lehetőségek
felhasználásával, a színészí jáAttekintve
Sidney
Lumet
munkásságát, filmjeinek visszaték kibontásával úgy valósitom
térő motívuma az, hogy azok,
meg a forgatókönyvet, hogy azakik az életünkért való törvéáltal többet tudjak megmutatni
nyes felelősséget viselik, a moaz emberi magatartásból. Olyan
rálís felelősséget is kell hogy
módon, melyet semmilyen más
eszközzel nem tudnék közölní,
hordozzák. Ez a komoly, céltuSokan ma is Lumet egyik leg- datos törekvés hatja át filmjobb munkájának tartják A ZIá- jeH, az a szemlélet, mely nyilogházas ('I1le Pawnbroker) című latkozata szerint gyermekkorából, családi neveltetéséból, etifilmjét, melyben Rod Ste~ger talán legjobb alakítását nyújtotta.
kus szemléletéből ered.
Egy amerikai zsidó zálogházas.
(Films and Filming, 1975. május)

A TOvat recenzióit készítették: Sallay Gergely, Bakesi György, Morvay KárOly, Göncz Arpád, Karcsai
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Newsreels are a colourful.political magazíne
A conve1'sation wi.th László Bokor

'Ibe new head of the News studio díseusses definitions, present possíbílízíes,
competition with television and fur1Jherplans.

Balanc.
10

Ervin Gyertyán: What is behind the beard?
Péter .B4csó:Don't puH my beard!
Péter Bacs6's films usually have apolitical message. His latest is satirical,
presenting Ipseudo-ideologiesand the role of manípulatíons that grew on the
soíl of hypocrisy, as refl.ectedby the Iookíng-glassof satíre,

14

F!va Bársony: A beautilfulfilm, a;fterthe passing of ten years
Radeff : Kirabecot na praskovi

Rade1lfmade his Bulgarian film about a Serbían prisoner and the Bulgarian
wornan he loved ten years ago. It showed humanity triumPhant over the
madness of war. The fie, Its message and íts beauty have all stood the
test of time.
17

István Lázár: 'Ibe Ionelmess of the listerier-in
Coppola: The conversation

'l1heartíele concentrates atténtion on the personal crisis of conscience of the
prtnelpal character, The question is wnen the listener-in who does his work
as it were sleep-walkíng, for hard cash only, wakes up to the social noxíousness of his actívítíes. How muoh of this burden of conscience can one carry
without damagíng one's soul?
23

Gyula Kékesdi: The joy of starting alfresh
Ilona Koloni.ts: E!roica
Kékesdi was in Vietnam wnen the film was made, and himself witnessed
the joy of jstarting afresh Wlhiohthe film records.

Echo
25

Mária Kovács: Departed credi,bility
Márla Mészáros: Adoption

Márta Mészáros, tn her 11iim,teHS of woman's vocatíon and of the problems of an autonornous womanly way of life. Her latest is on much 1!he
same subject but it Iaeks credible human action, decísíons, and ways of liIfe.
21

András Gervai: The adventures of a hístoríe adventure
György Palásthy: Pike,men

The novelon which the fUm is based told the story of a tascíst organízanon
in the post Great War períod in Hungary. Unlfortu.l1atelythe film stuck too
closely to the novel and its b1ack and white way of lookmg at things,
repeating íts rnístakes without oftferinganything new.
30

Ferenc Kósa: "The ernpercr will not put flowers on your grave"
Kinji: Gunki hafameku motono
Fukazaku Kinji's fiJ]mwields a blow against the Imperial myth whioh demanded so mueh senseless sacrifice in the Second World War as well.

Clos.-up
37

Zoltán Hegedűs: Félix Máriá5sy
An interrupted career

.,

Oanfesions
Félix Máriássy, the Hungarian director, left an incomplete career behind
him at his untímely death. He helped to gíve shape to that realism in
details w1h.idhwas oharacerístíc af his work even in the oontext of the
rigidities of ,the early 'ii-fi.ies. His way of looking at things oscüíated
between poesy andIrony.

Horizon
55

Erwin Gyertyán: The festiiva[ of melodrama
Cannes, 1975

Me10drama dominated this year's Cannes festival, ril1Jhtalong the line, from
fiJlrnswith a pírilosophíc message to musícals,

Forum
70

József Füleki: Short films in the balanoe of edueatíon

n

Text of a talik given at this year's Miskolc Festival of Short Films. The
standard app1:iedis the degree to Wlhiohvaríous types of Short films furVher
the aíms of edu.cation.
can one penfonn critica1ly?
A ccmversation with András Bálint (Tamás Mészáros)

82

András Bálrint starred in István Szaros films and lately played the príneípal
roíe in Zoltán Fálbri's Unfínished Sentence. He spoke of the eomplimentaríty of acting for films and the theatre, as well as of the fact that he
tríed to apply empathy in his actíng, and neither críeícísm nor alíenatíon.
The public role of li~ter works
, A proposal regarding Hungarian comedies and satires
The Federation of Hungariari Cinematic Artists has submitted a proposal

arguing that comedies can have as muoh of a public role as dramás. For
1ihat reason they súggest that comedies and those who make them ought to
'be given more support in the future.

Theory
85

Y. Lotman: Actíng in films (itransl.Ildikó Berkes)

A dhapter from a book by Yury 4>1man, the Soviet film oritic and semíoticist.

Th. film and it. public
92

What .does the film mean to you?
Pál Granasztói, tlhe architeot and wrioor answers ~LászlóNádasy)

100

Granasztói, a well known arohLtect, teacher and writer, speaking of his attitude to films, going back to his ohildlhood, díseussed the ..reletíonshíp between modern archítecture and the film, the way they were opposed to each
other, and the way they inspired éadh other.
The Holidallin Britain and 11:8 !public (Gabr:iellaSzékely)
This film used the documentary approach to something that had actualíy
happened. A meetang in whiclh those W1homade the film took part discussed
it. What the public had to say threw muoh lil1Jhton the problems concerned,
conéírmrng the íntentíons od: those Whomade the fiLm.
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"More real than reality itsellf"?
Timely tasks of wríbíng for fi~ms
A conversanon wi,th the director of 'lihe immigranbs
A break-through by EngIish language films in Canada
From dramás to thrillers and back - an interview with S. Lumet
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