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FÓRUM

Érdekesek-e a magyar filmek?
Egy év filmtermése

tükrében

Sokféle vita volt már az új magyar filmhogy valamilyen módon mindegyik filről, s a harmincéves 'utat fölmérő friss tamünk tükröz valamit, jól vagy rosszul,
nulmányokban is éppen elég a polémikus
igazul vagy hamisan; és hogy ennélfogva
elem: úgy látszik, ez a folytonos korrekegyik sem mondható a szó elvont értelmécióigény, mely nemcsak a kritikának, de ben unalmasnak.
gyakran magának a filmművészetnek is
Más kérdés persze, hogy a rossz munsajátja, az egyik állandó szellemi életünkkákban rejlő érdekességet (teszem azt:
ben. Bizonyára az is marad, hacsak nem . miért tükröz hamisan) a közönség soha
abszolutizáljuk, és ha a tételek, v:alamint az nem méltányolja, hiszen negatív tapasztaellentétel ek szembesítésénél nem kötünk
latokból - legyenek "szakmailag" bármily
ki olyan gyakran, mint eddig, a dramatitanulságosak - soha nincs műélvezet. A
zált szélsőségeknél.
közönség a maga módján ítélkezik: egyszeJó-e a magyar film, vagy szőröstül-bőrűen nem vesz jegyet arra, ami nem köti
röstül rossz, válságban van-e, vagy éppen
le a figyelmét. Nincs előttem statisztika,
a világtermés csúcsán lebeg, figyelmünknem is akarok számokat idézni; de annyi
re méltatlan-e, vagy az a méltatlan, aki biztos, hogy játékfilmjeink manapság nem
nem figyel rá - olyan kategóriák ezek, örvendenek különösebb népszerűségnek.
melyek már használhatatlanok, a "vagyBármennyire az esztétikai szférán kívüvagy" elnagyoltságával
ítélkeznek, terlinek látszik ez a nyilvánvaló (és "kömészetszerűleg az indulat, nem pedig az zönséges")
tény, bármennyire úgy teértelem síkján.
szünk, mintha ez a művek "önértékével"
Véletlenül se szeretném tehát, ha e jegykapcsolatosan semmit nem mondana, és
zet fölé írt kérdőjeles cím hasonló ellenelemzése kizárólag a közönség "fejletlentétpár felállítására buzdítana. Ha polemiségével" összefüggő, egyébként sok tekinzálni akar is (márpedig akar), korántsem
tetben jogos vizsgálatok körébe tartoznék,
azért teszi, hogy a másik végponton kös- előbb vagy utóbb mégis észre kell vensön ki, hiszen az érdekességet mint eszténünk, hogy kivált a film esetében közöntikai fogalmat próbálja használni, s ennek
ség nélkül, még kevésbé közönséggel
mércéjéül csakis a társadalmi valóság tükszemben' művészet nem létezhet; és hogy
rözésének fokát, erejét, igazságát, mélysémielőbb fel kell hagynunk azzal a márgét teheti meg. Márpedig tagadhatatlan,
már arisztokratikusnak tetsző magatartás5

Csakhogy fél szemmel erre, a másikkal
'( sal, miszerint a hatás kérdése nem esztémeg amarra nézni: ez előbb vagy utóbb
tikai-minőségi
probléma. A pudding próbája mégiscsak az, hogy megeszik; különnyilvánvaló látászavarokhoz vezet, egyfajben remekbe készült példányokat csinálté'. mesterkélt egyszerűsködéshez, melyben
hatnánk kerámiából vagy keménypapírmindenekelőtt a különféle dimenziók veszból is. És: nem rakunk-e túlontúl sok ál- nek el. Az egyik oldalon ott a minden áron
puddingot az asztalra, ami aztán érintetvaló eredetiség, a mindinkább folklórral és
egzotikummal feltűnő egyéni nyelvezet
len marad?
Nézzük meg egyetlen év, 1974 kínálaigénye, melyben Közép-Európa,
egész történelmével,
társadalmi mozgásainak drátát: a mozik húsz új magyar filmet mutattak be, ezek jó része egészen friss munka;
májával, jelrendszereinek összetettségével
egyre inkább csak a szubjektum díszletA szerelem határai, Egy kis hely a nap
alatt, Pókháló, Hét tonna dollár, Végül, A világa lesz, a mind nagyobbra növesztett
lírai személyiség önkényesen használt molocsolókocsi, Illatos út a semmibe, A tötívumanyaga, melyből okkal "vaporizálórökfejes kopja, Szikrázó lányok, Idegen
dik", párolog el az objektív ernberábrázoarcok, Ki van a tojásban?, Hószakadás,
lás. A másik oldalon pedig, ennek logikus
Pendragon legenda, Almodó ifjúság, JelpárjáuJ és szinte az előbbi ellensúlyozásabeszéd, Szarvassá vált :fiúk, Macskajáték,
ként, a személytelenséggel párosult kisMakra, Amokfutás, A dunai hajós - színrelépésük
rendjében sorolom őket; igazán igény mutatkozik, és nem is nyilatkozhat
sokszínű termés. De tudunk-e mondani be- meg másként, csak közhelyek formájában.
Hiszen a :feltételezett tömegigény szollőle egyet is, amely amúgy igazában érgálatára készül, s ezért a leginkább közöndeklődésre késztette volna az országot?
Pedig, lám, van benne "művészet" is, . séges "elvárásokat" akarja kielégíteni! Himeg "szórakoztatás" is, "kaland" meg szen kizárólag "szórakoztatna" ! Hiszen a
"probléma-felvetés" éppen elég; csak az a szórakoztatás t igénytelen idő-agyoncsapásnak fogja fel, mintha a maga módján akár
baj, hogy hol ez van, hol az, de mind,
még a Hamlet is nem "szórakoztatna" !
együtt, egyszerre sohasem; hogy az elmélyültség-igényhez mintha valami ködös bo- Nálunk azonban, a filmtörténet tanúsága
szerint, a legkönnyebben mulattató moznyolultságot meg unalmat társítanánk,
mely véletlenül sem "szórakoztathat", s dulat az, ha a jól-rosszul kiagyalt kabarészkeccsek Iüzérét egy jeles, lehetőleg népretteg a kalandtól, a fordulattól, a sodrásszerű komikusszínész
nyakába akasztj uk ;
tól, az izgalomtól, a feszültségtől; a rnumég akkor is, ha az ilyen filmek többsége
lattatás agyon fetisizált követelményét perendre megbukik.
dig átutalja a primitivizmus
iparába.
Nehezen megtörhető boszorkánykör ez:
Meglehet, egy esztendő termése túl kevés
nincsen sikerük a kevés vagy ködös, esetaz általánosítható tanulságok levonásához:
leg érdektelen társadalmi tartalmakat közde esetlegességében is jelzi azért azt a tulő műveknek, még kevésbé az önközpontú
dathasadást, ami filmgyártásunkban egyefilmeknek; következésképp
a régi sablolőre megmutatkozik, És a produkció csöknokkal próbálunk utána futni a sikernek.
kent hatékonyságának, érdektelenségének
Filmjeink ennek következtében meghökegyik oka lehet.
kentő különbségeket mutatnak; és a megIgaz, a "művészi" meg a "szórakoztató"
formálás mikéntjét nézve, ezért találunk
filmek kettőssége, mely a köztudatban álszakmailag is kettősségeket. De nem lehet
landó tiltakozásunk ellenére is mint realimásként, ha egyrészt átvesszük a "rendetás létezik (még ha a két kategória népies
zői film" lassan, 'szerencsére, már múló dielnevezése nem is szerencsés), gondjaink
vat ját, és az önkifejezés korlátlan eszköegy részére vet fényt csupán. De, mint jezének tekintve, a hangsúlyt a minden
lenség, sokat megmagyarázhat mégis, mináron való önkifejezésre tesszük, függetledenekelőtt a filmnek mint művészetnek
nül attól, hogy van-e az így megnyílathazai felfogásából.

l
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kozó egyéniségnek közérdekű mondanivalója, vagy csak "realizálni" akarja magát,
ugyanakkor a valósággal szembeni művészi alázat és föltárás-, valamint változtatásigény olyan ritka lesz, mint a fehér
holló; másrészt viszont rutin munkát követelünk csupán, ha a "nagy", a "szórakozni vágyó" közönségre gondolunk.
Nézzük például az Illatos út a semmibe
színészgárdáját, élén Bárdi György, Kállai
Ferenc, Sinkovits Imre alakjával: lám, a
három nagy tehetség e produkcióban, mely
minden ízében statikus, néha még mozdulni sem tud, annyira bele van merevítve
a minden áron való mulattatásba. Nincs
kínosabb, mint amikor egy derűsnek szánt
alkotás folyton azt lesi, mikor mosolygunk
legalább végre; és a nézőnek mégsem rándul meg egyetlen arcizma sem. Ezt a színházi nyelv, mivel "semmi nem jön át a
rivaldán", kínosnak mondja, és valóban
az; végül is mindenki kínlódik, talán még
a jegyszedő is.
De lehet-e mást várni egy mainak álcázott történettől, amelyben csak a dramaturgiai kiszámítottság érezhető? Eleve kicsinyes maga a tét, mesterkélt a história, a
széreplők mindegyike lombikban született;
és mivel a színen nincs ember, érdektelen
absztrakció marad az egész, önmaga ellentétéül szomorújátékba fordul, és csak vergődni képes a különféle "gegek" között,
Ennyire ne ismernénk az unalom ellenszerét?
Szerencsére 1974-ből minden ez irányú
kritika szelét kifogja a vitorlákból a Ki
van a tojásban? zengzetes kudarca; ehhez
képest nemcsak az Illatos út ... , de a Hét
tonna dollár és a végre valami mást, a
sablonostól eltérőt akaró Szikrázó lányok
is remekműnek hat. És most tessék összehasonlítani a konzervgyári lányok amerikanizált csillogású világának képeit, az
építőipari szövetkezet vezetőhármasának
vidékies beállításait, a dollárhajsza közönséges kényelmességének epizódjait, a tyúkokat tenyésztő intézet hagymázas helyszínének "kivágatait" - aMacskajáték
mesterfokú villanásaival, a Hószakadás felülmúlhatatlan sodrásúindításával, a Szarvassá vált fiúk festőiségének keresettségében

is megragadó orgiájával, tüstént kitetszik,
miről beszélek; hogy milyen minöségi különbség mutatkozik itt, s nemcsak a műgond tekintetében, az akarva-akaratlanul
"nagyközönségnek" szánt művek rovására,
s hogyan kényszerülnek sablonba még a
tehetséges operatőrök is.
Csodálkozunk hát azon, 'hogy a mozik
látogatottsága a nem magyar filmeknél
emelkedik csupán? De mit szeressen a közönség egy szöveten, mely a mesebeli takácsok kezéből került ki? A Hét tonna dollár legalább olyan volt, mint avattacukor :
a többszörösen is "nagy kaland" varázsa és
ígérete nem olvadt el rögtön, és kitartott
az utolsó képek nagy szatíralehetőségéig,
ahol talán kezdeni lehetett volna az igazi
filmet. Ez a szakadék, mely filmjeinket
eleve feltételezett funkciójuk szerint az
írói, rendezői, operatőri, színészi munka
minden szintjén szétválasztja, ez a művészi-szakmai szemszögből mindenütt megmutatkozó különbség azonban mélyebb bajokra is utal, semmint hogy kizárólag az
évi filmtermés "egyet ide - egyet oda"
felosztás ának hibáival magyarázhatnánk.
Ez a szétválasztás ugyanis, nézzük akárhonnét, a provincializmus
jegyeire utal,
egyfajta elmaradott művészetfelfogást sejtet. olyan elképzelést, mely az alkotói gondolat jelenlétét nem mindig tartja fontosnak a filmben, hanem osztályoz, mégpedig
művészieskedő hajlamainak
érdekében.
(Noha a szórakoztatás meg a művészi gondolat korántsem mond ellent egymásnak;
Chaplin klasszikus filmjei a példa rá.)
Mintha fokozatosan kivonulnánk tehát az
egész mezőről; mintha a művészet fogalmából kihagynánk - ki tudja, miért különkerítve - a "szórakoztató" részt meg a
"kalandosat" , valamint a "meséset" , kizárólag sztorielemnek tudva be a fordulatosságot, izgalmat, feszültséget, de végképp elfelejtve a katarzist. A köztes területeken elvégezzük ugyan, legtöbbször személytelenül, amolyan aprólékos verizmussal, a társadalmi helyzet jelentések kötelességszerű munkáját, ám igazán felszabadultan mégiscsak a lírai önvallomások
magánligetébe vetjük be magunkat.
Nézzük még egyszer 1974 termését: ta-
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lálunk benne öt kifejezetten szórakoztatásra szánt filmet (Egy kis hely a nap
alatt, Hét tonna dollár, Illatos út a semmibe, Szikrázó lányok, Ki van a tojásban?),
két kosztümös kalandot (A törökfejes kopja, A dunai hajós), egy jellegzetes gyerekfilmet (A locsolókocsi); a zöm a mai magyar társadalom problémáiról szól (A szerelem határai, Pókháló, Végül, Idegen arcok, Jelbeszéd, Makra, Amokfutás), míg a
lírát a Szarvassá vált fiúk, a Hószakadás
és a Macskajáték képviseli. (Ez utóbbiakhoz, mindjárt 1975 elején, a Hajdúk és a
Szerelm em, Elektra fog társulni.)
Mármost: ha a "szórakoztató", "kalandos", valamint "gyerek"-filmhez odasoroljuk a két "visszatekintőt is (pendragon
legenda, Almodó ifjúság), épp a felét kapjuk az 1974. évi produkciónak, és a másik
tíz próbálkozik csak azzal, hogy társadalmilag valóságfeltáró legyen. (Mintha a
szatíra például nem kifejezetten erre született volna l) Igaz, a társadalmiság jól
vagy rosszul, de természetesen mindegyik
filmünket besugározza, még A törökfejes
kopja vasalt rokolyás-pruszlikos olajnyomatán is megtalálható a népieskedő nemzeti illuzionizmus kezenyoma; ennek ellenére dőreség volna azt állítani, hogy még
a leginkább szatíraigénnyel született alkotáson is (Ki van a tojásban?) bármi [elét
láthatnánk ennek a pozitívan érvényesülő
művészi momentumnak. E célra marad tehát termésünk másik fele, ott kell (vagy
kellene) megtalálnunk az elemző igénnyel
felsorakoztatott
életdarabkák,
sorsok és
epizódok halmazatában, a Makra hevületétől a Végül tépelődéséig.
Emlékezetünkben azonban ezek a filmek
mind egyetlen közös nevezőre redukálhatók rögtön. Tüstént fölsejlik hát az egy
kaptafa rémképe, mégpedig abban az
unos-untig alkalmazott dramaturgiai képletben, mely korszakos változásokkal teli
modern társadalmunk valóságát egyetlen
aspektusból szemléli csak: az egyén és a
közösség összecsapásának szemszögéből.
Filmjeink a konfliktus-elméletre épülnek,
ezt helyezik a középpontba, ennek rendelik alá mind a konfliktusba keveredett
egyén, mind pedig a konfliktust okozó
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külvilág megjelenítését; egyfajta színházi
dramaturgiával dolgoznak tehát, de az öszszecsapás történetének
kibontására figyelmezve (folytonos cselekményhajszolásban)
mindkét oldal elmélyültebb megjelenítésére és analízis ére kevés idejük jut, a mű
magva legtöbbször csak egy tézis.
Kérdés viszont, lehetséges-e csak ennek
a drámai ellentétnek a szerkezetén keresztül mélyre látni, és hogy valóban ennyire
tipikus-e ez a képlet; hogy nem éppen ez
a struktúra akadályozza-e (más, elavultnak
mondható művészi módszerekkel társítva)
annak a realizmusnak akibontását,
mely
nélkül a leginkább elkötelezett mondanivaló is érdektelenné válik. Vannak a magyar filmművészetben is olyan szép alkotások - ilyen, csak egy példát említve, a
jó tízéves Hogy szaladnak a fák! -, melyekben nincs ez a túlzó sarkítás, noha
akad bennük konfliktus bőven; s mégis
igazán sokat tudunk meg belőlük arról a
világról, amelyet tükröznek.
Valóban a hős-tömeg ellentét az tehát,
melynek révén minden megragadható?
Egy jószándékú, ám félreértett tanítónő
halad végig A szereleni határai falucskáján; egy megkésett móriczi hős vívja elszigeteltségre ítélt küzdelmét a mezőháti
téeszben (Pókháló); bergmani türelemmel
keresi önnön vonásait egy arc nélküli tehát igazában nem reflektáló - világgal
szembesítve a Végül megrendítő főalakja;
az értetlen közöny mocsarában merül el a
Makra fiatal munkása; egy kiagyalt világ
közepén bolyong kiégett korunk hőseként
az Amokfutás nagy kalandora.
Ennyire szükségszerű volna a magány
és a kitaszítottság divatos képletének alkalmazása, ennyire ezt sugallná jelenünk;
vagy ez látszik a könnyebb megoldásnak,
a mélyebb valóságismeret helyett? Egyedül az Idegen arcok visz be a hagyományos képletbe még egy elemet, húzza szét
a filmet hárompólusúvá, amikor a börtönből szabadult fiatalembert két egyetemista naiv voluntarizmusával
szembesíti;
ezért nem kap aztán, szerencsére, a szépen dokumentált
"ellenközeg"
akkora
hangsúlyt, mint más filmekben.
De ez a "konfliktus-felállás" filmjeink-

ben mégis jellegezetesnek mondható : általában egy "jó" ember küzd meg bennük
a "gonosz" világgal, amely így a manicheizmus sablonja szerint, öreg romantikával, ördögökre és angyalokra oszlik
(pontosabban angyalra); a világ pedig természetesen limitált, hiszen a nagy egészhez képest csak részviIág, a benne mutatkozó rossz csak "elhajlás"; pars, de nem
pro toto. Mindebből következik a kisszerűség: "gonosz" lehet egy falu például, egy
termelőszövetkezet,
maximum egy konzervgyári diktátor mint konkrét egyediség,
s a másik oldalon, ezzel szemben, úgyszintén egy hasonlóképp redukált hős állhat csupán: kicsinyes furkálások, amolyan
"szurka-piszkák" szövevénye a sztori, vihar a lavórban.
A konfliktust ennélfogva csak erősz=koltan lehet "megemelni".
Vagy úgy,
ahogy a Makra teszi, aki - dekadens hősök késői utódaként - mintha action gratuiJe-tel nyitná ki a gázcsapot; vagy úgy,
ahtgy a Végül főalakja, akinek vívódása.
s összeomlása is, az utolsó jelenetben, egy
igazából megfoghatatlan belső közeg ellenében nyerhet csak általánosabb jelentést, mivel válságának konkrétan jelölt
okaira valójában fény nem derül.
Elmélyült lélekrajz és ennek révén fölerősödő dráma esetében természetesen,
nem éreznénk ennyire a kisszerűséget ; de
hát filmművészetünknek egyelőre éppen a.
pszichológiai szakismeret a legkevésbé sa- i
ját ja. Szívesebben vagyunk behaoiouris-i
ták: mivel 'a hangsúly mindenképpen e
konfliktus-központú
minden-áron-cselekményen van, a figuráknak a viselkedés
alapján kell kirajzolódniok. Műösszecsapásokban viszont, vagy mesterkélten felnővesztett, ám másodlagos jelentőségű, központiként taglalt, ám okkal mellékvágányra húzódott sztorikban ez a viselkedésmódleírás csak dráma nélküli, tehát érdektelen maradhat. A Jelbeszéd magánügye, A
szerelern. határai sematizmusa, a Pókháló
jószándékú moralizálása vagy az Amokfutás (igaz, őszintén felhevült és megváltáskutató) helyzet jelentése mögött inkább
csak a szándék látszik mai életünkről
szólni, de a megvalósítás általában didak-

tikus, s a kisszerűségnek megfelelően szürke, lassú is.
Filmjeink olyanok akarnak lenni, "mint
az élet", aprólékos verizmussal térképezik föl tehát a környezetet, a harmincas \
évek francia filmjeitől tanult mikrorealizmussal teremtik meg a hitelt, jól-rosszul
.Jeképezik" a látható közeget, melyben tézisfigurák és apróra kiszámított, véletlenül sem szabad dialógusok törnek ridegen
az íróasztal on kiszámított cél felé.
Érdemes lenne megnézni egyszer, menynyire csak az ideológiai drótváz készül el
az alakok szobrához, hogy a legkézenfekvőbb sablonokból kerüljön rájuk aztán az
"egyéniesítő" úgynevezett életanyag; hogy
mennyi bennük a szerkesztettség, mely
mindig az igazi életismeret és írói alak terem t és fogyatékosságának a jele. Mintha
maguk az alkotók sem hinnék már, egykét lelkes pályakezdőt leszámítva, hogy
így, ezt felmutatva, valami lényegeshez
tudnak eljutni ebben a világban. És hogy
érdemes-e egyáltalán eljutniok.
Társadalmi problémákat kutató filmjeink fakultsága, kimerültsége, unalma, kiszámíthatósága és önbizalomvesztése még
nyilvánvalóbb lesz akkor, ha a személyes
vallomások
lírizmusa felől nézzük, még
inkább, ha a mítoszok felől. Hiszen ezeknél aztán tobzódik az esztétikum, náluk
aztán rögtön a szemünkbe ötlik az a költői
"megemelő közeg", amitől néhányan a mai
magyar film megújulását várják. Amíg tehát az úgynevezett szórakoztató és gyerekfilmek a szellemi és szakmai igénytelenség jeleit mutatják, amíg a "valóságfeltáró" alkotások éppen a valóság feltárásában mutatnak visszafogottságot, elbizonytalanodást, rutint és kíshitűséget,
addig
ezeknél a műgond, az elmélyültség, a művészi szabadság olyan magas fokának lehetünk tanúi, melyből ha csak a fele átjutna más műfajokhoz, máris egyetemes
emelkedésről beszélhetnénk.
Mintha a rendezői személyiség
egyesegyedül csak ezeknél, csak itt nyilatkozna
meg; sőt, mintha nem is volna másutt
rendezői személyiség, csak itt. Egyedül itt
van értelmezés, tehát ismeret; más kér9

dés, hogy ennek az ismeretnek a reflektozálás lépne be itt 1974 termésébe, öncélúrai milyen szférák at világítanak be.
ságot súroló látványoskodás, amelynél a
A Macskajáték például nem véletlenül
föliratokban okkal kihangsúlyozott törtékészült úgy, mint a Luca széke, s lett renetiség ürügynek tetszik csupán a rettemekmű a maga stílusában: roppant embenet, a kegyetlenség, a megaláztatás, a végri, társadalmi és kifejezésbeli ismeretitélet "elegáns" megjelenítéséhez, a szex,
anyag, próbálkozás, tapasztalat halmozó- a kegyetlenség, a gyilok, a vér, s velük
dott föl benne. Ezt a végsőkig kifejlesztett
szemben a biblikus jóság-szimbólumok ro"aprózást", ezt a minden mozzanatában
kokó kavargásához, mely nem tudja méghiteles "pointillizmust", ezt a miniatűr kö- sem lekötni a nézőt: ahhoz, mint kísérleti
vecskékből kirakott lélektani mozaikot, etűd, túlságosan is magánügy marad. Hamely nemcsak egy személyiség belső vilá- sonlóképp nehezen tudja követni a Hoszagát rajzolja ki, de a mögötte rejlő világot kadás időtől és tértől elvonatkoztatott téis, hogy szembesítse aztán, a lényeges pon- teleit is, ahol legfeljebb a megvalósítás
tokon és a magány privatizmusát
oldva, szuggesztivitásán ámulhat, a "természeti
egy másik világgal - ezt nyilvánvalóan
szép" idilli himnikusságán, melybe egyébcsak teljes odaadással, az alkotói személyiként mint disszonancia kerül bele az Emség teljes felszabadultságával és szuvereniber. (Hadd tegyem hozzá, hogy az 1974.
tásával lehetett létrehozni.
évi bemutatókból kirajzolható tendenciák
Akár a Szarvassá vált .fiúk nagy zenei tovább mutatkoznak az 1975-ös filmekfutamait; mert lehet (s van is) vitánk a ben; a szenvelgő naturalizmus és a művi
film szellemiségével éppen elég, ahogy a jelképesség két szélsősége közt a "szóraHószakadás megejtő parabolájával is van, koztató" munkák sekélyess ége mindende az mindenképpen tagadhatatlan, hogy . esetre elgondolkoztathat afelől, hogy nem
bennük megnyilatkozik
az, aki meg akar
csupán egy év problémáiról van szó.
nyilatkozni, hogy teljes valóját "realizálVan rendezői hevületünk, szakma szereva" beszél, és legfeljebb mondandójának
tetünk és műgondunk tehát, de a legszíveerősen "művésziesített" tartalmához fűzhesebben csak a társadalmi analízistől távol,
tünk kritikai észrevételeket, a beszéd ter"balladisztikusan", "költőien"; "zenei futamészetességéhez semmi esetre sem.
mokban", a szubjektum önkifejezésének
Más kérdés, hogy az így kifejtett tartalmámorában nyilatkozik meg; van filmmak mennyire találkoznak mindazzal, ami gyártásunk, melyben a művészet fogalmáa befogadókat érdekli, és hogy ezek a "szeval jobbára csak ezek a munkák esnek
mélyiség-feltárulkozások" valóban mindig
egybe; s van közönségünk, mely mindezt
közérdekűek-e?
A Macskajáték,
bármily
idegenkedve nézi. A tükörből pedig, menehezen követhető is, gazdagítja ismerelyet egy év filmtermése eléje tart, aligteinket: egy jeles művész teszi próbára
alig sejtheti meg egy-egy elmosódott vobenne a kifejezés, valamint az emberábránását; nem vethetjük meg érte, ha így azzolás bizonyos módozatait, tapasztalatai és tán nem valami kíváncsian néz e tükörbe,
eredményei a film nyelvezetének szem- és nem tekinti a szembesítés pillanatait
pontjából korántsem lebecsülendők;
nem igazán érdekesnek. Nagy, megrendítő. torokszorító vagy sodró izgalmú, netalánjelentéktelenek tehát a közérdek oldaláról
nézve sem.
tán derűsen felvillanyozó élmények hiáDe tovább jutunk-e a Szarvassá
vált
nyában nem is tekintheti; holott ha önnön
jiúk tapasztalataival is, az erőszak mégoly valóságával és annak művészi értelmezétetszetős ábrázolásával, a halál pillanatait
sével kerülne szembe, a magyar filmet tartaná a legfontosabbnak.
szinte lelkesen kutató kamera színes drasztikumával ? Mintha bizonyos fokú esztétiSzabó György

10

Az el kötelezett nevetés
A Filmművészek

Szövetségének

Javaslatához

A Magyar Filmmíivészek
Sziroetséqe
a közelmúltban
egy .javaslatban foglalkozott
a vidám műfajok helyzetével a magyar filmművészetben,
s e Javaslatban részben elvi megállapításokkal
járult hozzá e műfajok feladatainak
tisztázásához, részben pedig a gyakorlati (szervezeti és pénzügyi) tennivalókra
nézve vetett fel gondolatokat.
A Filmkultúra
az 1975/4. számában közölte a szóban forgó állásfoglalást, az alábbiakban pedig ígéretünkhöz híven folytatni
kívánjuk a kérdés nyilvános megtárgyalását,
Almási Miklós
elvi-esztétikai
elmefuttatásával,
illetve három "illetékes" rendező
Bacsó Péter, Böszörményi Géza és Gyarmathy
Lívia megszólaltatásával.

Nem tudom már, melyik népmesében,
azon bukik el a középső fiú, hogya tündérkirálytól nem meri a lehetetlent kérni,
csak apróságokat. Erről a javaslatról is az
az első benyomásom, hogy kérhetett volna többet is. Nem felelőtlenül, hanem éppen művészi felelőssége tudatában. Ebben
a dokumentumban ugyanis több szó esik
- egyébként, technikai oldalról nézve teljesen indokoltan - a gegmenek beállításáról, a filmvígjáték-napok rendezéséről,
a vígjáték esztétikájának kutatásáról, a
filmpropagandáról, mint az alapkérdésekről. A gombról több, a kabátról kevesebb.
Mert ebbe a javaslatba, ami a szakma jövő-programja is, elfért volna néhány
hosszabb lejáratú, nehezebb probléma is.
Ami esetleg csak holnap oldható meg, de
ha ma nem szólunk róla, akkor a kis dolgokban is nehezebb előbbre lépni.
Elfért volna az a gondolat is, hogy
intézményesen
változtassunk
jelenlegi

Intézményesen,
ami annyit jeletene, hogy ne csak alkalmanként mondjuk el a szatíra szükségességét, társadalmi igényét - hanem biztosítsunk "beépített" lehetőségeket "érdekességének" , olykor bizony "kellemetlen"
társadalomkritikájának a többi filmműfaj
és filmszemléletmód sorában. Nem könynyű ez a feladat. Mert kétségtelen, hogy
a filmszatíra társadalombírálata, ha jól
csinálják, borzolja az idegeket, politikai
szférát is érint, tehát teret engedhet rossz
ízű vagy félresodró tételeknek, látásmódoknak is. Nem veszélytelen műfaj. S ráadásul nem is nevettet a szó közkeletű értelmében, mert .Jdnevettet" , ami ráadásul olykor csak egy mosolyban nyilvánul
meg és nem hahotázó nézőtérben. De ez
a mosoly, mint mondani szoktuk, gyilkos
is lehet. Tehát: nem elég, hogy még a
szórakoztatás igényét sem elégíti ki, de
még "szemtelen" felhangjai is vannak. S
szatíra-szemléletünkön.
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megts úgy érzem, hogy ezek a fenntartások oldhatók, ha a filmtermelés beépült
gyorsítóiként,
serkentőiként tudjuk vezérelni.
Először is néhány szót

A szatíra mint művészi forma hasonló
emelő, csak magasabb szinten képes erre: a társadalomban jelentkező "zavaró jelenségeket" nemcsak közvetlenül észleli,
hanem rá tud tapintani azokra a gócokra,
melyek már az álnyilvánosság fórumain
a filmszatíra társadalornkritikájáról
megjelentek, melyekről már suttog a
pletyka, melyekről már viccek születtek,
Hiszen kultúrpolitikailag, felelősségggel csak éppen a társadalmi tudat figyelme
nézve ezt a törekvést, őszintén kell erről a nem terelődött rájuk, és így "vadon" teproblemáról is beszélnünk. Kétségtelen, nyésző ellentmondáss á is válhattak. A szahogy a kívülálló, a kívülre kacsintó társatíra ezt a könnyen veszélyessé váló gócot
dalomkritika "nem kívánatos" a művészetudja levezetni, földelni - és megoldani.
tekben, s még társadalmi feszültségeket
A közélet nyilvánosságába emelve a jelengerjesztő kritikai törekvések esetében is séget. S természetesen csak a kíméletlen
rendkívüli körültekintésre van szükségünk. "kritikai" hang segítségével - de ez a kíA szatíra esetében azonban azzal kell szá- méletlenség mégis "kíméletes", mert a
molnunk, hogy itt egy speciális alakulattal
"végre lehet rajta felszabadultan nevetni"
van dolgunk: kritizál - és egyben le is orvosságát kínálja mint elsősegélyt, mint
vezeti a "gőzö~et".
első lépést a probléma megoldásában.
Hogyan? Úgy, hogya
szatíra, ha jól
A szatíra nyilvánosságának ezt a sajátsikerül, a nyilvánosság egyik pozitív forságát azért szeretném aláhúzni, mert olymáját teremti meg, nyílt kérdéssé tesz né- kor túl-féljük ezt a műfajt: jobban tartunk
hány jelenséget, és ezzel felnyitja a tár- , tőle, mint a "komoly" művészi ábrázolássadalom életében jelentkező, de egyelőre módok hasonló, társadalomkritikai törekmég rejtett feszültség-gócokat,' megboly- véseitől. Kétségtelen, hogy egy feszítő
gatja a közvéleményben már megjelenő,
probléma kimondása, nevetésbe csomagolt
de csak pletykaszinten élő csomókat - s elemzése még nem megoldás. De ne felejtnyíltan szól róluk, nyíltan és kíméletlen
sük el, hogya nevetés, ha egyrészt gyilnevetéssel. Ismerjük a pletyka, a suttogó
kolni is tud - másrészt gyógyításra is képropaganda fékező és rossz közérzetet fo- pes. Ami a szatírának azzal a sajátságával
kozó, "alvilági" közélet-formáját. Ez is egy függ össze, hogy akigúnyolt torzuláson a
fajta nyilvánosságfórum. Részint illegális, nevetés pillanatában valóban felhábororészint felelőtlen, mert titokban, esetleg dunk - de aztán túl is jutunk ezen a
valóban "kibicként" működik, olyan kí- reakción, a nevetés "levezeti" indulatainvülállóként, akinek semmi sem drága. Ha kat, distanciát is nyerünk a jelenséghez, s
a probléma megmarad ezen a szinten máris a változtatás szenvedélye ragad meg
esetleg nehezen oldható feszültségeket
bennünket. A keserű nevetés után tehát
okoz; ha sikerül az igazi, közéleti nyilvámáris a megoldás folyamatának fázisába
nosságba emelni előbbre léphetünk.
kerülünk. Sőt: az az érzése a nézőnek,
(Legutóbb a színházművészet életében tahogy mivel itt már kimondódott a dolog,
pasztalhattuk ezt a jelenséget: egyre több már a megoldás útjára is -Iéphetett.
"rossz közérzetű" színész, rendező nyilatA szatíra tehát képes arra, hogya pletykozott - de ezeket a nyilvános véleményka-szintű
nyilvánosságot
szétmorzsolja,
cseréket már megelőzte a társasági nyilvás gyógyító sebészi kegyetlenséggel a tárnosság, melyben ezek a problémák csak el- sadalmi cselekvés felé terelje a közfigyelmérgesedtek volna. A nyílt beszéd itt is met. Levezesse azokat a rossz feszültséaz első lépés volt a megoldás felé, kiszabageket, melyek egyébként felgyülemlenédította a vitát a .Jcözélet-alatü''
szférából,· nek a társadalmi tudat által már észlelt,
igazi nyilvánosságot teremtett számára, és de nyíltan ki nem mondott fonákságokezzel "veszély-hányadosát" csökkentette.) kal kapcsolatban. Ha úgy tetszik, a sza-
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tírának
van egy bizonyos "szelep"-szerepe is: le tudja vezetni a közérzet-betegségeket is, és ezen az áttételen keresztül
mozgósítani is tud a torzulások korrigálására.
Ezért a jó szatíra nem a kibic szerepét
játssza, nem a kívülálló gúnyos mosolyával nézi fejlődésünket, és így a nézőben is meg tudja szüntet ni a kívülálló gúnyolódásnak ezt az egyébként gyakran
megjelenő magatartását. Minek ott pletyka-szinten csámcsogni egy Ionákságon,
ahol
a szatíra nagyvonalúbb, kíméletlenebb önkritikát tud tartani - oldva, mozgósítva a
megoldás irányába. A "kinevetés" gesztusávallevezetődnek
a rossz érzések is, és
végre érdemében lehet foglalkozni a nehézségekkel.
Másodszor: azt sem tudjuk igazán, vajon
a közösségnek kell-e

az igazi filmszatíra? Egyelőre csak azt tudjuk, hogya túl olcsó filmbőrleszk - nem
kifizetődő, nem jön be rá a néző. Ezen már
túl van - a tévében is jobbat láthat, nem
is szólva a nyugati kínálatról. Ebben a
vonatkozásban a realitásokkal számolva
szól a Javaslat: hogy versenyben maradjunk saját pályánkon, alapos reformra van
szükségünk. De a filmvígjáték humora
más, mint a szatíráé. A szatíra a fapofa
humora, úgy értem: a nézöé;
nem lehet
rajta kacagni, nem a kikapcsolódást szolgfD.ja,gondolkozásra ingerel, s ha mulattat is, abba is kesernyés ízeket kever. S
vajon ezt elfogadja-e a közönség?
Szándékosan hegyezem ki kérdéseinket,
mert még ezt sem próbáltuk ki, csak áttételesen. S főként: nem számoltunk eléggé a szatíra szórakoztató-mozzanatának
alapkövetelményével : itt vérnek kell folyni, hogy a néző nevetni tudjon. A Chaplin-filmek mai come back-je idején. vonhattuk le ezt a tanulságot: ezeknek a filmeknek a humora vérre megy, a poénok
az életveszély árnyékában születnek. Úgy
kell rajta nevetnünk, hogy közben ő, a hős
majdnem belehal a geg-be. Görkorcsolyázik egy áruház ötödik emeletén, és nincs
korlát a belső udvarra nyíló folyosón. Min-

den egyes piruett jével tköz~lebb és közelebb megy a szakadékhoz, a szörnyű zuhanáshoz - és mennél közelebb siklik el a
halál mellett, annál nagyobb a nevetés.
Ennyire szadisták lennénk? Nem, ennyire
gyilkos a műfaj. Csak így születik gondolatot is csiholni képes nevetés. Egyáltalán:
emlékezetes poén. Apróbb vicceket elfelejt az ember, ezt a vér-szagú, a veszély,
a félelem, a kiszolgáltatottság légkörében
születő geget sohasem. Beleégeti magát
emlékeinkbe. S csak ez a kegyetlen humor képes erre a maradandó, mély hatásra.
Komoly
változatban
Tarkovszkij
mondta el, hogy a Rubljov kegyetlen jeleneteire azért volt szüksége, hogy a nézőt sokk-hatásnak tegye ki. Mert egy
ilyen sokk-hatás után már sokkal fogékonyabb a művészi mondanivaló számára,
mint "nyers" tudattal ... A filmszatíra kegyetlensége, vér-áldozata is ezt a célt szolgálja: a halállal kacérkodó poénok a mondanivaló tartaImát is a néző tudatába égetik.
Talán még ezt is tudtuk eddig, legfeljebb ritkán gyakoroltuk; megpróbáltuk kis
tétekre lealkudni azt, ami csak akkor működik, ha vér folyik. De rosszul is értelmeztük a gyilkos humor követelményét.
Mi úgy gondoltuk, hogy valaki másnak
kell belehalnia abba, ami mulatságos és
egyben szörnyű. Nem - mondja Chaplin
-, annak kell belehalnia, aki a film legrokonszenvesebb és legkomikusabb figurája. És ott kell kegyetlennek lennie a műfajnak, ahol a legjobban fáj, ahol a leginkább segíteni akar. Ezt a dialektikát
kellene eltanulnunk. A gyilkos humor helyes irányítását.
A másik tanulság, még mindig Chaplin
újralátásból: a szatirizáló keserűség nem
zárja ki a poént, a börleszk elemet.
Az aranyláz-nak van egy szimbolikus tartalma is, megjelenik
"direktben"
az
aranyért tülekedő, egymást letaposó társadalom: a társadalomkritika
filozófiai és
szimbolikus közvetlenségben egyaránt jelen van. (A film a börze képével kezdődik, ahol ugyanúgy verekednek az emberek, mint az alaszkai aranyásók az aranyrögökön.) S mégis, ez a társadalomfilozó-
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fiai, "oktató" szándék nem zárta ki, hogy
"minipoénok" ezreivel legyen megtűzdelve a történet. S fordítva: a börleszk ötletek nem zárták el az utat a nagy, gondolati tartalom elől. Nálunk - filmgyakorlatban és elméletben egyaránt - van egy
olyan elképzelés, hogy a szatíra voltaképpen tétel-film, tételeket pedig nem szabad
börleszkesíteni, mert akkor nem lehet észrevenni a "mondanivalót". Természetesen: lehet. Csak az a kérdés - és ezért
olyan megismételhetetlen a chaplini teljesítmény -, hogy milyen irányba mutat
az a geg, az a börleszk ötlet. Ha minden
hóbortos abszurditása ellenére az alapkérdésre világít villanása - úgy élni kezd a
tézis is, a társadalmi tartalom is. Ha meg
csak úgy ugrándozik a poéncsiholó kedély,
akkor elmosódik a tétel. Ha meg a tétel
akar csak - önmagában - uralkodni, akkor nincs nevetés.
S a közönség valahogy ettől az utóbbitól, a poén nélküli tételtől idegenedett el.
Mert bár
a chaplini tézis és geg egysége

ismételhetetlen, a kettő különböző szintű
és minőségű ötvözetei azért más, modern
változatban is megjelentek. Finomabb formában Tati műveiben, vaskosabb megoldásban a Munkásosztály
a paradicsomba
megy c. filmben. De ez a fajta humor már
ravaszabb, mint amit mi szeretnénk szatírának hinni. Itt ugyanis nemcsak keserűen mosolyog a néző, hanem harsányan
hahotázik, aztán egyszercsak torkára fagy
a nevetés...
S ez a modern szatirikus
poén szerkezete. A kacagás és a "spát"tel megtűzdelt elgondolkoztatás.
S ezt a nevetés-típust
közönség.

már elfogadja a

Tétel és geg egysége, összehangoltsága,
a röhögés, ami a néző torkára fagy - ez
az, ami leggyakrabban hiányzik a magyar
fiImvígjátékból és szatírából. Ezt nem tudjuk még. Az a pár szatíra, mellyel eldicsekedhetünk, azért nem lett közönségsiker,
mert ezt a gegbe csomagolt társadalomfilozófiát nem sikerült meg teremteni. "Szá14

raz" maradt a film. (A Fügefalevél pl. csak
alapötletet nyújtott, rokonszenvesen, néhány szép mozzanattal, de a nevetni akaró
ember alig talált benne oázist. Az Ereszd
el a szakállamat! is azért nem tud igazi
sikerré nőni, mert nem mer nagyvonalúan
nevettetni.
Tudom, hogy mindkét követelmény a tétel és geg ötvözés e, a néző torkára forrasztandó kacagás is - majdnem abszurd
igény, hiszen igen magas nehézségi fokú
gyakorlat mind a kettő. Dea képtelenség
akarása nélkül ez sem megy.
Sokat szidtuk az abszurdokat - filozófiai alapállás uk, kétségbeesést hirdető
mondanivalójuk miatt joggal, emberellenes fásultságuk miatt még inkább.
De
1'o.iztechnikájukat is kidobtuk az ablakon,
ami kicsit elhamarkodott
takarítás volt.
Aztán néhány rendező a nagy vígjátékhiányban rájött arra, hogy mi lenne, ha ezt
a technikát komolyan vennénk, és .Jefordítanánk" magyarra, a mi igényeinkre,
. filmnyelvre.

úgy értem: poén-rajzukat,
gatási felfedezéseiket,

színészmoz-

groteszk humoruk modelljét

Nem biztos, hogy a modern film minden
itt kidolgozott technikai újítást fel tud
használni, hiszen elsősorban a színház számára születtek ezek a változatok. De hogy
tanulni tud belőle, az igen valószínű.
Mert az abszurd színház - a groteszkre
épül. Arra a furcsa képződményre, melyre a modern filmkomédia is építkezik. Arra a nevetés-típusra, mely nem kacagás és
nem szomorúság, hanem a kettő között valami, nem tézis és nem poén, hanem a kettő alig észrevehető közös nevezője.
Talán Bacsó kísérletezett vele a legbátrabban a Forró vizet a kopaszra c. ujjgyakorlatában - de itt már arra nem volt
érkezése, hogya
társadalmi tartalomnak
is helyet szorítson. Talán nem is az volt
elsődleges célja. ennek a vállalkozásnak.
Csak ki akarta próbálni ennek a groteszkabszurd technikának a filmlehetőségeit : el-

vontan, technikaként. S ez sikerült is. A
két főszereplő mimikája, a sztori vezetése,
a vágásokban rejlő utalások poénjei, a képtelenségek valóságíze - nagyszerűen tapogatta le az abszurd rajztechnika lehetőségeit. Gyarma:thy és Böszörményi már jóval e kísérlet előtt - is tudtak telitalálatot elérni ezen a téren: a "lumpengroteszk" megjelenítésében, vagy a társadalmi furcsaságok mini-képtelenségeiben. De az út kifáradt, mint minden "mini" -vel kezdődő törekvés. Az Autó már
ennek a fáradt hangnak volt a terméke.
Mert a groteszk érzékeny műfaj: Örkény humora és lábujjhegyen
billegő
poénpiruettjei
megfakultak
Makkegyébként érdekes - kísérletében, a Macskajáték-ban. A Pendragon legenda hangja
eltűnt az átiratból. Ki tudja hová? Itt
többszörösen is igaza van a javaslatnak:
kell egy bizonyos kísérleti tűrés, dilatációs
mozgásí lehetőség, még a film csinálás
közben. Ki kell próbálni a hangot, a poén
közönségképességét, a poén időtartamának, felfoghatóságának "hosszát", kifutás i
idejét stb. Még a film készítése alatt, mert
a közönség ma gyorsabban változik, a
poénérzékenység is, sőt a színész arca is.
Ami a forgatás kezdetén még jó poénnak
tűnik, az, mire a mozíba kerül a film, már
elkoptatott frázis lehet. Az abszurd technikával tehát bátrabban kell kísérletezni de most már a társadalmi tartalom bátrabb bevonás ával : a technika is elevenebb
lesz tőle.

Kísérleti idő, gegmen - mint mondtam a kisebb probléma. Nagyobb a gond: a
groteszk filmbeli életének bejáratásához -

sztori kell. Sztorit pedig írónak kéne írni.
Mert igaz, hogy a groteszk játékstílus ma
korszerű és nevetésre ingerel - igazi életre azonban csak akkor tud feltámadni, ha
fel van fűzve egy önmagában is életképes történetre. S ezt már csak az írói
érzékenység tudja szállítani. És ez már
csak azért is nehezebb kérdés, mert a magyar film általános betegségének egyik
tünetéhez kapcsolódik: lejárt a szerzői filmek korszaka, kifutotta magát ez a törekvés. Mindenki, akinek volt mondanivalója
és tehetsége, elmondta már gyermekkorát,
filozófiáját, aki akarta - poénjeit is. Most
már csak ismétlések jönnek. Ez az a pont,
ahol újra író szükségeltetik. Pontosabban
nem is csak író, hanem író-rendező
vegyes páros, olyan együttes, melyben a két
résztvevő egymást képes beoltani. Az. író
ne csak szállítsa a történetet, a poént hanem politikai érettségt-n alapuló kíméletlenségével mondjon valamit, legyen véleménye hibákról, előrelépéseink árnyékrajzáról, olyan egyéniség legyen, akinek
van önálló karaktere, és Ei filmstúdión kívülről is lássa a világot. Enélkül a kettős
látásmód nélkül - melyben az író is, rendező is szinte önálló lencserendszert képes
használni, csak a végén össze is tudják
egyeztetni a kapott képet - nincs ma szatíra, még vígjáték se nagyon. A látástechnika, a szatíra hangnemének megreformálása csak ezzel a "vérfrissítéssel" születhet
meg. Ha a belterjes fejlődést külterjessé
tudjuk változtatn i. S ez nyilván nem abszurd kívánság: levegőben van, feltételei
megértek. Ez is olyan "lehetetlenség",
amit csak kívánni kell - és lehetőséggé
válik.
Alm6si Mikl6s

A filmszatíra műhelygondjai
Bacsó Péter, Böszörményi
a műfaj követelményeiről

Géza és Gyarmathy

Bacs6 Péter: "A humor
a demokratizmus édestestvére"

Bacsó Péter számos, más jellegű filmje
mellett - forgatókönyvíróként olyan emlékezetes vígjátékokat jegyzett az ötvenes
években, mint a Mese a 12 találatról vagy
a Fűre lépni szabad (mindkettő Makk Károly rendezése); illetve ő rendezte a Forró
vizet a kopaszra!, a Szikrázó lányok, az
Ereszd el a szakállamat! című szatirikus
vigjátékokat.
- A vidám filmek hiányának egyik és talán legfőbb oka: a műfaj közmegbecsülésének problémája. Szinte axióma a szakmában, hogy a kritika az ilyen műfajhoz tartozó filmet eleve nem tekinti "első vonalbeli" műalkotásnak. De megmutatkozik ez
a lebecsülés a forgalmazásban, az úgynevezett preferálás során is: tudomásom
szerint még nem akadt vígjáték, amelyet
az "A" kategóriába soroltak volna a forgalmazási támogatásban. Mindez nyilván
abból az elterjedt szemléletből fakad, hogy
a vidám hangvétel nem alkalmas komoly
és fontos gondolatok közvetítésére.
- De vajon maguk a vígjátékok - minőségi szempontból - alkalmasak-e ennek a
szemléleinek a megváltoztatására ?
- Gyakran nem, de ennek is megvannak
a maga okai. Legfontosabb akadály a jó,

16

Lívia

hatásos vígjátékok készítésének útjában a
különféle tabuk, érzékenységek bonyolult
hálója. S nincsenek tisztázva a műfajjal
kapcsolatos esztétikai fogalmak sem. Nyilván ebből is fakad a kritika arisztokratizmusa, amelynek jegyében nem veszi észre,
nem támogatja azokat az esetleges részeredményeket, amelyek időnként megcsillannak az ilyen műfajú filmekben. Például
az Ismeri a szandi-mandit?
című film kétségtelen művészi eredményeit csak évek
múltán,
megkésve ismerte fel a kritikai
közvélemény, de nem méltányolták az
olyan - sok szempontból vitatható, de
ígéretes részleteket is tartalmazó - filmeket sem, mint a Madárkák vagy az Autó.
Ha ugyanennyi művészi kvalitást 2~y
komoly műfajban dolgozó fiatal rendező
filmje mutat fel, a jóindulatú várakozás
dominál a fogadtatásnál; ezekben a filmekben viszont senki sem figyelt fel a
továbblépés
lehetőségét
ígérő, sikerült
részletekre. Az én legutóbbi filmemtől is
a realista ábrázolásmódot kérte számon a
legtöbb kritika, tiltakozva az elrajzolás
ellen, s szememre vetve, hogy "átlátszó"
a hősök jelleme. S vajon Tartuffe-ről nem
tudja-e az első pillanatban minden néző,
hogy milyen jellem? .. A vígjátékot.
a
szatírát nem lehet ugyanazzal a realista
esztétikai léptékkel mérni, mint a dra-

mát. Vagy eleve elfogadom a sajátos torzító optikából fakadó ábrázolásmód
játékszabályait, vagy nem is alakulhat ki kontaktusom a vígjátékkal ...
- Döbbenetes a műfajjal szembeni társadalmi érzékenység is. Az új filmem,
amit jelenleg forgatok, inkább bohózat,
mint szatíra. Témáját egy valóságos mozzanat adta. de a film általában kíván szólni művész és környezetének ellentmondásáról. Szerepel a történetben két epizódfigura is, egy idősebb karmester és egy
funkcionáriusnő. .. Elterjedt a szakmában, hogy "kulcsfilmet" forgatok, s azonnal telefonok özönét kaptam, hogy "miért
akarok beletenyereIni a magyar zenei élet
közepébe"; "miért
akarok
megbántani
tiszteletreméltó és érdemdús embereket".
Holott egyáltalán nem ismerem a magyar
zenei élet belső problémáit, pusztán véletlenül adódott úgy, hogy éppenséggel egy
fiatal zongorista esete indította el a fantáziámat, aki lakótelepi házban lakván, örökös gyakorlásával zavarta szomszédjait. A
film egész történetében
csupán ennyi a
valóságos mag. Minden más: a fantáziám
szülötte. De minthogy kis országban élünk,
itt mindenből csak egy van - s valaki.
mindjárt megsértődik. Éppen most hallom Moldova György től, aki a vas utasokról készül riportkönyvet írni, hogy a MÁV
egyes helyein mérgesek rám az Ereszd el
a szakállamat! miatt,
pedig gondosan
ügyeltem arra, hogy a filmben véletlenül
se szerepeljen a vasút szó, vagy vasutasegyenruha. Dehát ez már ősrégi reflex: a
.mundér becsületének" félreértett védelme; ha egy tűzoltó nevetséges egy filmben, tiltakoznak a tűzoltók,
ha egy orvoson mulatnak. protestálnak az orvosok.
Azt hiszem, arról van szó, hogy
amint a demokratizmusnak
nincsenek
mély gyökerei a magyar történelemben,
ugyanúgy
édestestvérének, a humornak
sem. Több közönség-ankét
on jóhiszemű
nézők is megkérdezték:
vajon ha nevetünk a fontoskodó, hatalmaskodó ostobáken, a nevetés nem oldja-e' fel magát a
konfliktust; a vidám ábrázolásmód nem
enyhíti-e, bagatellizálja-e a probléma súlyát? Ez a tévhit szinkronban van azzal,

hogy a közéletben kevés az olyan tapasztalat, amikor visszás, nevetséges jelenségeket nyilvánosan is kigúnyolnak. Pedig a
vígjáték, a szatíra alapvető műfaj. Meggyőződésem, hogy fontos társadalmi kérdésekről, vagy erősebben fogalmazva: fájdalmas és bántó kérdésekről még mindig
elviselhetőbb, ha először a humor nyelvén beszélünk. Hiszek a humor katartikus
erejében, abban a születő jó közérzetben,
humánus önérzetben, amely ilyenkor eltölti a nézőt.
Ez a felismerés - vagyis a vidám műfajok közéleti lehetőségeinek végiggondolása - hiányzik a hazai kritikák többségéből. Inkább a műfaj egészének lekezelése a· jellemző. Elismerve utolsó filmem,
az Ereszd el a szakállamat! különféle hibáit - helyenkénti holtpont jait és stíluszavarait - mégis elgondolkoztató, hogy
a kritikusok közül nem sokan figyeltek
fel arra: ez a film mégiscsak jelentett bizonyos előrelépést abban a tekintetben,
hogy olyasmiről próbál nyiltan, kendőzetlen őszinteséggel beszélni, amiről eddig különösen vígjátékban - nem szoktunk
szólni.
- A szövetségi állásfoglalás nyomatékkal
említi a vígjátékok gyártási és honorárium-feltételeinek
problémáját is ...
- Vígjáték esetében mindennél fontosabb
a kollektív munka lehetősége, az olyan
honorárium-rendszer,
amely lehetővé teszi
több társszerző
bevonását, a forgatókönyvírástól a vágás ig. S külföldön közismert az újraforgatás gyakorlata is: egyegy leforgatott
jelenetet
levetítenek, s
amelyiknél nem jön be a nevetés a poénra, azt átírják és újraforgatják.
Sőt a
film első változatának összeállítása s egy
kísérleti közönségnek való levetítése után
is dolgoznak az anyagon, újraforgatják
a
kevésbé hatásos jeleneteket, valóban kontroll nak és társszerzőnek tekintve a közönséget. Nálunk erre most se anyagi lehetőség, se idő nincsen. A vígjátékot, amit
most csinálok, úgyszólván még el sem
kezdtem forgatni, máris kitűzték a bemutató határidejét. S tulajdonképpen szavam
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sem lehet ez ellen, mert tudom, mennyíre
kevés a vidám film - az üresen kongó
mozik pedig a filmszakma egészét fenyegetik a közönségtől való elszakadással. Va-

lamennyiünk létérdeke tehát, hogy minél
több tartalmas és hatásos vígjáték és szatíra készüljön.

Böszörményi Géza - Gyarmathy Livia: A groteszk humánuma

A Böszörményi-Gyarmathy
alkotó-páros
eddigi filmjeit - Ismeri a szandi-mandit? Alljon meg a menet!, illetve Madárkák, Autó - úgy tartja számon a szakmai és kritikai közvélemény, mint a groteszk hangvételű, korszerű szatirikus vígjáték műfajának meghonosítás ára tett ígéretes kísérleteket,

Mátyás király udvarában is a bolondok
mondták ki először a kellemetlen igazságokat . . . Alapkérdés,. hogy mi lehet tehát
ennek a természeténél fogva élesen társadalomkritikai műfajnak.a szerepe itt és
most, a megváltozott társadalmi viszonyok
között, amikor a vígjáték nem támadni,
hanem segíteni akarja a megvalósulóban
levő eszmerendszert? Természetesen, leGyarmathy Lívia:
szűkül a szatirikus ábrázolás tárgyköre.
- A vidám műfajok - a szatíra, a groNéhány évvel ezelőtt, a Válás olasz módteszk ~ természetüknél fogva és tradiciónálisan - valami meghaladottnak, emberi ra ihazai bemutatója' után azt mondta
egyik kultúrpolítíkusunk: "miért nem csierkölcsi, magatartásbeli,
intézménybeli
meghaladottnak az analízisére vállalkoz- nálnak maguk is ilyen vígjátékokat?" De
nak. A műfaj természetének lényegéhez gondoljuk csak végig Germi filmjének
tartozik, hogy nem olyasmi érdekli, ami- lényegét. Főhőse lecsúszott arisztokrata,
ben nincs ellentmondás, vagy ami jól aki szabadulni szeretne megunt feleségéfunkcionál, hanem csakis arra figyel, ami . től. Ebben megakadályozza az akkor ér>elavult, amiben belső konfliktusok lehető- vényben volt, elavult olasz válási törvény;
sége lappang. A vígjáték másik típusa, viszont felismeri a középkori jellegű töramely évtizedek. óta .dominált a mi film- vénykezési gyakorlatot, amely enyhén
elkövetett gyílgyártásunkban is: a lényegi problémák he- bünteti a féltékenységből
kosságot.
A
film
alapképlete
tehát egy.
lyett a jelenségeknek csak a felszínét érinminden
ízében
elavult
és
történelmileg
tő, verbális humor, az olcsó viccelődés.
meghaladott társadalmi állapot frontális
Böszörményi Géza:
bírálata. Hogyan lehetett volna ezt a tör- A korai, két világháború közötti ma- ténetet a mi körülményeinkre transzpogyar filmgyártásban profi, exportképes
nálni, amikor ezen a fázison szerencsére
mesteremberei alakultak ki ennek a fel- régen túl vagyunk? ...
színes viccelődésnek, akik külföldre kerülGyarmathy Lívia:
ve nagy sikereket arattak, mert pontosan
megfeleltek annak az illuzionisztikus vi- - Ugyanakkor persze, a mi életünk is tele
lágszemléletnek, amelynek lényege a va- van ellentmondásokkal, amelyek egyben
lóságos problémák elkendőzese. Filmjeik
a fejlődés rugói is. Mégis gyakorta oktanem véletlenül kvadráltak tehát a holly- lan közegellenállás mutatkozik e konflikwoodi igényekkel. Ezeknek a kezdeti sike- tusok - különösen szatirikus hangvételű
reknek máig ható következményei van- megfogalmazásával szemben. ,Pedig
nak a műfajjal
kapcsolatos közönségnyilvánvaló, hogy nem a társadalmi fejigényben . .. Pedig a vidám műfaj már lődés egészét kívánja megkérdőjelezni
a kezdetektől hordozza a valóságos gon- egy-egy vígjáték, hanem a fejlődés során
dok kifejezésének lehetőségét: a görögök- törvényszerűen fellépő ellentmondásokra
nél például éppoly fontos dolgokról szól, hívja fel a figyelmet. Akadnak nálunk
mint a tragédia. A szatíra, lényegét te- itt-ott hatalmaskodó kiskirályok, akik úgykintve, mindig erősen társadalombíráló ; szólván hatalmi mikro-centrumokat építe-
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nek ki maguk körül? Senki sem állítja,
hogy nem fordul elő ilyesmi (az ujságok
is megírják, amikor megbuknak): s elvben senki sem mondja, hogy ezzel a témával nem lehet szatírában
foglalkozni. Ám a gyakorlatban
már a probléma feltérképezésénél is akadályokba ütközik az ember, később, a filmi reali záIásnál pedig a legkülönfélébb emberi érz ékenységekre kell tekintettel lennie. Saját
gyakorlatomból
egy
példa. Dokumentumfilmemben. a Tisztelt dmI-ben a valóság produkált egy groteszk jelenetet: egy
idős, nyugdíjba vonuló postás furcsa megajándékozasát.
Mikor megpróbáltam szinte ugyanúgy átemelni a képsort az Álljon
meg a menet! című játékfilmbe, többen
kifogásolták a jelenet groteszkségét, s a
snittet át kellett alakítani, nehogy ilyenolyan érzékenységeket sértsen.
Böszörményi Géza:
- A bonyolult, ellentmondásos jelenségek filmi felmutatása éppen a fejlődést
kívánja szolgálni, gyakran
mégis megnem-értésbe ütközik. Itt van például a
mi régebbi abortusz-törvényünk.
Alapvetően humánus és sok pozitív elemet tartalmazó törvény volt, de sok hátrányos következménnyel is járt. A Madárkák című
filmben szerettem volna a maga komplexitásában, tragikomikus hangvétellel szólni erről az ügyről, s törekvésem akkor
falba ütközött. Néhány év elteltével az illetékesek maguk is elismerték a probléma
valós voltát - éppen azzal, hogy változtattak a törvényen; de azt a lehetőséget
elvitatták annak idején, hogy a művészet
eszközeivel tárjuk fel az akkor még megoldatlan problémát. Pedig maga a konfliktus, a kérdés nyílt megfogalmazása akár abban a stádiumban is, amikor még
senkinek sincs javaslata a megoldásra már társadalmi tett; azáltal, hogy egy
probléma bekerül a köztudatba, bizonyosan közelebb jutunk a baj orvoslásához is.
Vagyis a közügyekbe való beleszólás, a felelős közös gondolkodás iránti igény az,
ami közelebb vihet a tartalmas és közérdekű szatírák létrejöttéhez.

Gyarmathy Lívia:
- A műfaj alapvető feltétele. hogy nyíltan szembe kell nézni a valósággal - önmagunkban és a társadalomban. A vidám
műfajoktól sem tarthatók távol a legfontosabb társadalmi gondok, a közerkölcs, a
közéleti tisztaság problémái - különben
lesüllyed a patyolat-humor
színvonalára.
Mind a kultúrpolitikai
vezetés, mind a
kritika részéről arra van szüksége a műfajnak. hogy megóvják éi különféle sértődésekből fakadó közegellenállástól,
s
igényeljék a nyílt, éles beszédet minden
problematikus jelenséggel kapcsolatban.
Böszö1'ményi Géza:
- Hozzá kell tennem, hogy talán nem is
mindig a tartalmi ellenállás leküzdése a
legnehezebb. Kellő állhatatossággal műterembe lehet jutni a valós problémát tartalmazó forgatókönyvvel. Ott aztán beleütközik az ember a gyártási szisztémába.
A vígjáték merőben más dramaturgiával
építkezik, mint egy drámai mű. Mindenekelőtt meg kell teremteni a sajátos vígjátéki közeget, ami gyorsabb ritmust, játékosabb,
könnyed ebb
megfogalmazást
igényel. A drámai műfajok többsége egy
vagy több főszereplő
belső történéseit,
pszichológiai folyamatait ábrázolja, általában dialógusok, hosszú snittekben megoldható jelenetek révén. A vígjáték, a szatíra, a burleszk a külső történést, a cselekményt ábrázolja; eseménysorozatokat,
cselekményeket hasonlít össze, állandóan
váltogatva, megütköztetve
a nézőpontokat, ez pedig eleve sokkal több beállítást
igényel. Vagyis ha egy kétperces drámai jelenet megoldható négy-öt, vagy még kevesebb snittben, egy ugyanilyen hosszúságú
vígjátéki jelenethez legalább kétszer-háromszor annyi beállítás szükséges, éppen
a pergöbb ritmus, az állandó szempontváltozások miatt. Márpedig a jelenlegi gazdasági-gyártási
normákkal, amikor legalább napi három perc hasznos anyaget
kell produkálni, úgyszólván lehetetlen igényesen megvalósítani a vígjátéki építkezést. Egyetlen példa, hogy mire gondolok.
Jacques Tati Kisvárosi ünnep című filmjében van egy jelenet: Tati postásként ke-
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pározik, nagyon siet, ráfut egy frissen aszfaltozott útra, s bármilyen sebesen tapossa
a pedáIt, egyhelyben forog a kerék. Tömény vígjátéki filmgeg, ami képpel és
mozgásokkal fejezi ki a tartalmat. A képsor legfeljebb tíz másodperc a filmben megvalósítása legalább 3-4 óráig tartott,
ha nem tovább. A mi mai gyártási körülményeink között abszolút lehetetlen fél
napot szánni egy tíz másodperces jelenet
leforgatására. S ha olykor az ember mégis
elszánja magát, hogy technikailag valóban
jól megcsinálj on egy másfélperces képsort
a filmben, rögtön elúszott gazdaságilag, s
azt máshol kell megtakarítania - esetleg
úgy, hogy utána leforgat egy hosszú, unalmas, szóviccre épülő jelenetet. Amíg egy
pergő ritmusú, képi humorral dolgozó vígjáték elkészítésére harminc forgatási nap
jut, addig az legjobb esetben is felemás
lesz. Az ilyen vígjátékhoz legalább ötven
forgatási nap szükséges, és sokkal több.
nyersanyag, mint egy drámai hangvételű,
pszichologikus filmhez. És olyan gyártási
struktúra, amelyben a stáb tagjai anyagilag nem károsodnak, ha ebben a műfajban
dolgoznak; ugyanis a jelenleg érvényes
prémiumfeltételek úgyszólván a készülő
film ellendrukkereivé teszik a közreműködőket.
Gyarmathy Lívia:
-- És legalább ilyen fontos lenne az írói
honorárium-rendszer megváltoztatása. Elképzelhetetlen, hogy létezik olyan író, aki
képes arra, hogy ebben a műfajban teljesen kész forgatókönyvet tegyen az asztalra. Több ember hónapokon, néha éveken át tartó közös munkájából születhet
csak jó vígjátéki forgatókönyv. Jelenleg
maximálisan tízezer forintot lehet kifizetni az írói konzultánsnak. Hol akad valódi
író, aki ennyiért hónapokig hajlandó egy
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vígjátéki forgatókönyvre
szánni mínden
szellemi energiáját, holott ezalatt megírhat egy regényt is. Nem véletlen, hogya
jó külföldi vígjátékok főcímében többnyire négy-öt forgatókönyvíró neve szerepel. Nálunk maximálisan 85 ezer forintot lehet kifizetni egy forgatókönyvért.
ami
- ha jó - több ember legalább másfél
évi munkájának eredménye. Egy igazi vígjátékírói "team" minimum három-négy
emberből áll; tessék elosztani a honorárium végösszegét a munkához szükséges
idővel és a közreműködők számával, s kiderül, hogy filmvígjáték-írással ily módon
havi ezer forintot se lehetne megkeresni.
Egyebek között ennek a honorárium-rendszernek következménye az a sok félig-kiérlelt - hogy ne mondjam: összecsapott
- forgatókönyv. Jelenleg egy film összköltségvetésének alig több mint egy (!)
százaléka fordítható a forgatókönyvre, ami
pedig mégiscsak a készülő film alfája,
Böszörményi Géza:
- Visszatérve a tartalmi kérdésekre; noha itt a vígjáték problémáiról beszélünk,
hozzátenném, hogy mi még nem csináltunk "műfajtiszta" vígjátékot, csak mai
filmeket - groteszk, komikus elemekkel.
De társadalmi szempontból rendkívül lényeges, hogy minél több szatirikus vagy
groteszk, vagy líraian ironikus film jöjjön létre, mert ezek nagyon emberséges,
humánus műfajok, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy az ember ne fetisizálja
önmagát, hanem nyíltan szembenézzen saját kisebb-nagyobb hibáival, racionálisan
szemlélje a közélet problémáit, s őszintén
bízva a haladásban, permanensen törekedjék a világ megváltoztatására - egyebek
között annak révén, hogy állandóan kineveti meghaladott, tegnapi önmagát.

(z..

I.)

A próbatétel súlya
Bondarcsuk: A hazáért harcoltak
1.

Szergej Bondarcsuk nem először fordult
Mihail Solohov prózájához ihletésért. Az
Emberi sors-sal, mely a Honvédő Háborúról szóló filmek közül mélységesen humanista mondanivalójával és kifejezőeszközeinek gazdagságával egyaránt kiemelkedik, már bebizonyította, hogy könnyen
képes az életében klasszikusnak tartott
rro
gondolati-érzelmi
hullámhosszaira
hangolódni.
A rendező, akit a Hábm'·ú és béke, s főleg a Waterloo után hajlamosak voltunk
a látvány teremtés mesterének tekinteni
(ami, valljuk meg őszintén, nem a legnagyobb dicséret), most újra találkozott Solohovval.
A feladat fogósabb és bonyolultabb
volt, mint a frontokat megjárt katona és
az árva kisfiú találkozásáról szóló novella
képi megformálása esetében. Ott egyágúegyszövetű a mese, lényegében nincs semmiféle búvópatakja, s noha a dráma erőteljes társadalmi körkép felvázolását is lehetővé tette, az adott szituáció pontos értelmezése már önmagában felfedező" fontosságú alkotás megszületését ígérte. A
hazáért harcoltak torzó volta ellenére
összetettebb mű az Emberi sors-nál. Nemcsak a figurák nagyobb száma miatt

azért is -, hanem főképpen a regény
kus hömpölygése, a frontkrónika
helyzetet és fordulatot magában rejtő
lekménye, hangulatainak bőségesebb
dása folytán.

epitöbb
cseára-

2.

Mielőtt a vállalkozást méltatnánk és Bondarcsuk törekvéseit
számba vennénk,
vizsgáljuk meg a kérdést: Miért kell harminc évvel a fegyverek elhallgatása után
még mindig a fasizmus elleni háborúról
szólni? Mi indokolja a szovjet filmművészek permanens érdeklődését a téma
iránt?
Mindenekelőtt: bár igaz, hogy már három évtizedet hagytunk magunk .mögött
a háború befejezése óta, és a világ meg
Európa fölött leselkedő veszélyeket mindig sikerült elhárítani, a béke őrzése azonban a mindennapok politikájának és művészetének ma is feladata. A bombák már
nem hullanak, de egyes bombavetők - s
az általuk elhintett téveszmék - még ittott élnek. És folyton emlékeztetni kell
arra a küzdelemre, melyet a haladó emberiség, mindenekelőtt a szovjet nép sikerrel vívott a nácizmussal szemben.
Ez azonban a kérdésnek csak az egyik
oldala.
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A másik: még mindig van számos "terra incognita" a háborús témák és konfliktusok sorában, A Szállnak a darvak
rendezője, Kalatozov felfedezte - mint
ábrázolható jelenséget - az érzelmek szabálytalan hullámverését, az emberi kapcsolatok - barátság, szerelem - korábbi
normáinak fellazulasát. A Ballada a katonárólolyan
hőst mutatott be, aki nem
a nagykönyv előírásai szerint viselkedett
a csatákban, hanem elsősorban a tisztességet őrizte magában. Az Iván gyermekkora a kicsikért mondott rekviem volt: a
gyorsan érő és korán elhulló gyerekeké,
a Honvédő Háború szerencsétlen sorsú áldozataié. Az Élők és holtak című Sztolper-film - melyet nem a művészi megformálás magas színvonala, hanem a megjelenített probléma újszerűsége miatt iktathatunk e reprezentatív sorozatba - a
nehéz helyzetekben eluralkodó prakticizmus és bizalmatlanság veszélyeit tárta fel.
S még sorolhatnánk a példákat annak bizonyítása érdekében, hogyaHonvédő
Há-
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borúról szóló szovjet filmek jelentős része
szakított a korábbi klisékkel, s érezhetően
a belső világ árnyaltabb bemutatását tűzte
ki célul.
3.

A hazáért harcoltak című Solohov-Bondaresuk filmet is elsősorban a karakterek
hitelessége, a pszichológiai folyamatok ereje élteti. A rendező nem veti meg ugyan
a hagyományos megoldásokat, törődik a
sztori fordulatosságával,
képkompozícióin
esetenként most is a látvány dominál ennél azonban sokkal fontosabb, ahogy a
jellemek alakulását, fejlődését, kétségeit,
vereségeit és győzelmeit elénk tárja, és
egy rendkívül veszélyes háborús időszak
magatartásformáit analizálja.
Miről van szó a filmben?
A védekezés stratégiájáról, a helytállás különböző változatairól, a vesztett poziciók fokozatos visszaszerzésének nehézségeiről. A maroknyi egység kutyaszorító-

ba kerül. Az ellenség szinte megállíthátatlanul támad, a katonák mégsem csüggednek. Hitüket már-már elvakultan fanatikusnak mondhatnánk, ha nem tudnánk,
hogy eszmei elkötelezettség a mozgatórugója. Ezek a .barázdáltarcú, elnyűtt és
megfáradt harcosok - mellesleg: egyik
sem született katonának - szentül meg
vannak győződve arról, hogy igazságos
ügy érdekében. fogják a fegyvert. A haza nagy feladatot bízott rájuk, s ők feltétel nélkül készek végrehajtani a parancsot. A parancs - kell-e ezt hangsúlyoznunk? belső indíttatású. A katonák
intellektuális szintje, felkészültsége, gyakorlatiérzéke meglehetős en eltérő - Solohov és az ő nyomán Bondarcsuk jól
egyéníti a hősöket -, egyvalamiben mégis megegyeznek. Tudják, méghozzá ésszel
is, érzelemmel is, hogy a hazát - a sajátjukat -. minden elképzelhető áldozat
árán meg kell védelmezniök.
Mint említettük, Szergej
Bondarcsuk
munkájának a portréteremtés az erőssé-

ge. Solohov többször kinyilatkoztatta
írói ars poeticájának feltehetően sarkalatos pillére ez -, hogy az ember furcsaságok nélkül olyan, mint a "puci ostornyél".
Bondarcsuk felhasználta az instrukciót, de
nem a kuriózum színeinek kikeveréséhez.
a bizarr vagy az extrém hangulataihoz
fogódzóként.
Zvjagincev, Sztrelcov, Lopahin furcsasága - köznapi furcsaság: a kötelességteljesítés és a pátosz, a líra és a
humor iránti fogékonyság sajátos ötvözete.
Gondoljunk azokra az úgyszólván semmi-pillanatokra, melyekben a személyiség
- a jellem - intimitásai tárulnak fel.
Zvjagincev óvatosan kémleli az eget: bizonyára ekkor gyűri le magában a bombaesőben mindenkire elkerülhetetlenül rátelepedő félelmet. A csizmáját siratja, pedig
milyen parányi ez a veszteség az élők fájdalmához képest...
Lopahin tréfás kiszólásai, mulatságos esetlenkedései nincsenek híjával a természetes népi ízeknek: ő
az, aki gimnasztyorkában is a régi életét
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Iolytatná,
ha lehetne. Fegyelmezetlensége
ösztönösségéből
fakad: más szabályokhoz,
más előírásokhoz szekott. mint amit itt
diktálnak számára. Mégis igazi hős, mégis
talpig ernber. Sztrelcov alakjában sem fellegekben járó, eszményített "pozitív figura" vonásai testesülnek meg. Gesztusait.
mozdulatait, mondatait vagy inkább sete-suta motyogását a rendező és a szinész egyaránt igyekszik a földön tartani.
Utolsó jelenete, melyet csipetnyi szentimentalizmus is áthat, különösen emléke-
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zetes. (A színészek. kivált Suksin, Bondarcsuk és Tyihonov elsőrangúan alakítanak, de az epizódisták is a helyükön vannak. A hazáért harcoltak rendezője kiváló
színészvezetö.)

Ahhoz, hogya film három középpönti
- és a többieket is - valóságosnak fogadjuk el, méghozzá sok tucat
háborús film után és paradox módon esetleg a legcsekélyebb gyakorlati tapasztalat nélkül. színes-rnozgalmas atmoszférateremtésre
volt szükség. Bondaresuknak ez
szereplőjét

a másik kitűnő adottsága. Nála talán senki
nem tudja érzékletesebben
a csaták hangula tát felidézni. Nem arra gondolunk,
mikor süvítenek
a golyók és rakéták fénye festi vörösre az eget, hanem a viselkedés míkropszichológiájára.
Az utolsó - idegességet leplező. hallatlan feszültségről árulkodó - mocorgásra
a lövészárok mélyén. Az elfojtott sóhajtásra, melyet drámákban
"félre"-megjelöléssel szoktak ellátni. Az elkeseredett
káromkodásokra,
a düh és elszántság torz,
de mégis természetes kitöréseire. A tájképekre csaták közben: mikor a láthatáron
alig felbukkanó
pontból
szempillantás
alatt óriásbombázó
válik. Ha a jóbarát
mellettünk leheli ki lelkét roham közben.
És a tájképekre
csaták után. Az élők
szemléjére a halottak fölött - a veszteségek szomorú leltárára, a folytatás keserűségére és feloldódására.
Vagyírn J uszov kamerája úgy pásztázza
át a végtelen teret. a Haza szirnbólumává
változó mezőt,. hogy a szépség ragyogásával vonja be még akkor is, ha arat a halál.
Ez az áldozat szépsége,
az önfeláldozás magasztossága.
4.

Ami az irodalmi mű "film-olvasatát"
illeti. mint általában, ezúttal sincs sok értelme a méricskélésnek.
Az nundenesetre
feltűnő. hogy Bondarcsuk a solohovi természetleírásokat
vizuális
fantáziával
és
ökonomikus szigorral tolmácsolja,
a regény epizódjaibúl _;riszont még a Iilmsza-

lag után kiáltó mozzanatokat sem mindig
használja fel, s nem is tudja maradéktalanul összefogni a mozaikszerű betéteket.
Tájai szinte lélegeznek.
eggyéforrnak
a
vért izzadókkal,
premier plánjain a solohovi tájak csodálatos gazdagsága tárul fel,
a cselekmény tömörítése, a vezérrnotívumok erősítése azonban minden bizonnyal
hasznára vált volna az alkotásnak.
Ami vitathatatlan:
Szergej Bondarcsuk
A hazáért harcoltak eszmei summáját. hűségesen tolmácsolta. Arról beszél, amiről
az író. A próbatétel súlyáról, a kollektív
'összefogás
mindent lebíró hatalmáról,
a
népi öntudat szereperől.
Még valamit
Bondarcsuk
dicséretéül.
Ha ezután azt mondjuk, Lopahin - Suksinra gondolunk, Zvjagincev arcára, melyet magunk elé képzelünk, rákopírozódik
Bondarcsuk tekintete, Sztrelcovot
pedig
Tyihonovval fogjuk azonosítani.
5.

Milyen értéket képvisel Bondarcsuk
alkotása?
Remekmű?
Reminiszcencia?
Folytatás,
újrakezdés avagy minöségi változás nyitánya?
Takarékoskodjunk
a nagy szavakkal.
A hazáért harcoltak egyik skatulyába
sem illeszthető. Inkább összefoglaló jellegű műnek neveznénk,
melyben a szovjet film mai háborúszemlelete
tükröződik.
Magas érzelmi hőfokon, elkötelezett szenvedéllyel, a szecialista rnűvészet erejével.
Veress J6zsef

A :HAZÁÉRT

HAHCOLTlAK (Oni szrazsalisz za Rogyinu) szoviet, 1974.
R.: Szerge] Bondarcsuk; 1.: Mi'hail Solohov; F. i.: Sz. Bondarcsuk;
O.: Vadim Juszov: Z.: Vjacseszlav Ovcsinnikov;
Sz.: Vaszilij Suksin. Vjacseszlav Tyihonov, Szergej Bondarscsuk
Georgij Burkov
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A profán áhitat többlete
Kabay Barna: Legenda a nyúlpaprikásról
Ez a legenda érett munka. A dramaturgiája, a színészvezetése, az érzelmi hullámzása nem elsőfilmes jelentkezésére vall:
nincsen benne dadogás, botladozás, mint
a kezdőkében általában.
Úgyhogya·
szakmai érzékünkre hallgatva s némi pedagógiai elsietettséggel már ki is mondhatnánk a szentenciát: "bizony, bizony,
nem árt megszerezni a segédlevelet a
televízió műhelyeíben,
előfeltételként a
filmes céhben való teljes jogú feliratkozáshoz" . De ne mondjuk ki a szentenciát.
Mert nem biztos, hogy amit a szakmai érzék sugdos, az mindig mindenben helytálló; és ami, úgy látszik, Kabay Barna számára kijelölt tanulmányút volt, az még
nem föltétlenül általános norma. Például
Gazdag Gyula vagy Dárday István indulását' igazán kár lett volna hat-nyolc évre
elodázni; azzal, hogy menjenek tanulni a
tévébe.
Ez a kiérlelt film a Kabay-Gyöngyössy
szerzőpár eredeti alkotása (csak így van
értelme anyomatéknak),.
valamüéleképp
önálló és egész; szerencsésebb vadhajtása
a szerzőpár "lirizál&" közös életművének,
s ezért ostobának érezném magam, ha azt
mérícskélném, vajon az alapul szolgáló irodalmi mü részleteit hűen vagy hűtelenül
költötték-e filmre.
Hagyományokhoz hű Kabay legendája,
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mert valóban "csodálatos történetet, mendemondát, mesét" ad elő Gazsiról, a nyomorult, félnótás emberkéről, aki a falusi
hierarchia legalján tengeti életét; s akivel
mégis, éppen ezért, legendába illő, "csodás
dolgok" esnek. Tengődése testi-lelki. Koplal, ázik-fázik, a más hasznára dolgozik,
mert annyira azért nem félnótás, hogy ki
ne zsarolnák az életerejét. És mínt a falu
gügyéje: mindenki céltáblája. Kiröhögik a
gyerekek, lelkébe tapod a vadőr, a "kenyéradó"; őt hintáztat ják a rosszullétig a
falusi mulatságon; s mindez semmiség, eltörpül amellett, hogy az ő meghitt "társadalmába", az Erdőbe is durván belegázolnak. Az erdő a bank tulajdona, de a benne ugrándozó Allatok Gazsi barátai, polgártársai. Az őszi körvadászat az urak
számára közönséges szórakozás, ám ez Gazsiból igazi, háborús vérengzés elleni tiltakozást vált ki. Sorra elesnek a nyuszitestvérek, a fácán és fogoly rokonok; vértől mámorosedik és öl a kutyasógor. A fák
alja, a domboldalak, a horhosok, az erdei
otthon fészkei a durrogásban drága tetemekkel borított csatatérré válnak. Gazsi
"csodálatosan" - groteszkül fölemeli tiltakozó szavát, még jelképes tetszhalálával
is cezúrát iktat- a mészárlásba, s ezzel katartikus hatást vált ki -a (nézőben?) és a
falu mókásan hisztériás grófnőj ében ; hogy

azután hősként elbukjon, megaláztasson,
végül a Paprikás nevezetű nyuszi csodálatos barátságában megvigasztalódjon.
Az emberek kegyetlenek, olykor csak
rosszak vagy szánandók, de a Természet
kegyes, mert a nyuszi szapora állat, egyik
vadászidénytől a másikig új barátok nemzedékei nőnek fel. Gazsi sohasem maradhat egészen magára. Ezért zarándokol
hozzá másodszor is a dilinyós grófnő, hogy
a vadászpuskák jelképes átadásával tisztelegjen e fonák szent előtt.
Szerencsére nem tökéletes lény a szent,
neki is elesurran a nyála a nyúlpaprikás
gőzeí fölött; van valami lefokozott érzéke
az üzlet iránt; a vigaszkereséseiben is van
valami torz elem, és a szolgai kiengesztelődéseiben is valami bántó.
Mégis, a legenda műfaji kereteit szétfeszíti a film, hiszen bensőséges, belülről

látó a szemlélete, a felépítése, a dramaturgiai viszonya a főhőshöz. Az emberke a
Nagy Természet, az Allatok és a szelíd
Együgyűség' vigasza mellett még egy
együttérző és kitartó barátot mondhat magáénak: a felvevőgépet. S abban a rideg,
hideg, faluvégi és ólak mögöttí terrénumban, ahol Gazsi-félének lenni mindennél
rosszabb, nagy adomány a kamera barátsága. így nem vesznek kárba a mormolások, a végtelen belső - "költői"! - monológok, a lelki csetlés-botlások; ez szüntelen hatásos jelenvalóságot biztosít a látomásban; a stáb közelsege a részletező és
együttérző lélekrajz fedezetéül szolgál.
Talán halmozásnak tűnik, hogy ennyiszer említem a film hősének "lelkét" (Siemion Wojciech lengyel filmszínész formálja gazdagon, sokrétűen, s Kállai Ferenc
kölcsönzi hozzá bámulatos hajlékonyan
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a hangját). De ez az illékony matéria a
filmekből könnyen elszökken ; sajnálatos,
de tény, hogy a lelki rajzolatok helyett
többnyire csak foltok és nyomatok maradnak. Ebben a legendában sincs másként.
Gazsi szent együgyű lelke hatássá törpül
vagy jelképivé magasztosul a maga "tiszta" pillanataiban. Valahányszor nem a legendás történés kiszínezett logikája szerint cselekszik, hanem a kamerának vall,
a lelkét kínálja tálcán: bekövetkezik a kisebb vagy nagyobbik rossz. Rákényszerít
bennünket, hogy hatásosan-jelképesen fogadjuk be: íme, az együgyű, a félnótás, az
imbecillis lélek, jóllehet, a Természet nagy
becsapásainak áldozata, mégis áhítattal
kell folyamodnunk hozzá. Nincsenek rendben a kromoszómapárjai, s ezért a szellemileg felelős emberiség csodálattal elegy
lelkifurdalást érez miatta. Megválthatatlan, mégis boldog, kötelékeiből feloldhatatlan, de többet "tud" nálunk, ezért a
néző csodásan rosszul érzi magát a moziban. Illetve: érezné, ha nem tapasztalná,
hogy a modem hatáskeltés dramaturgiái
immár sorozatban állít ják elő és aknázzák
ki ezt a függőségünket. (Charly; Dodeskaden; Madárijesztő;
Dustin Hoffmann az
Ejféli cowboy-ban; távoli rokon Visconti
Ludwig-ja is; hogy csak kapásból soroljak
néhányat ... )
Tersánszky az ő legendájának epilógusában ezt írta: "Tudom én, hogy egy ilyen
Gazsit sohasem tartanak méltónak arra,
hogy ott szerepeljen a lélek nemességének, a béketűrésnek,
vértanúságnak,
igazságnak, vidámságnak hivatalosan számon tartott nagyjai között! ... Bárha én
nyomatékkal kérdem, hogy: minek nem,
ha egyszer minden érdeme megvan hozzá? ... Azért adtam demonstrációképpen a
»Legenda« cimet a Gazsi történetének ... "
Úgy vélem, a film alkotói mintegy meg
akarnak felelni a szerzőnek, hogy "igenis,
eljön az ideje, amikor méltónak tarthatunk egy ilyen Gazsit", amikor kitűzzük
helyét a hivatalosan számon tartott nagyok között, amikor elismerjük az érdemeit. S ez a szándékuk volt a legfélrevezetőbb. Emiatt növelték látomássá a történetet, a főhősét ; emiatt sarjasztottak kö-
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zönséges faluszéli erdőből, Nyulas dűlőből
Erdőt, Csodálatos Allatí Világot; emiatt
lopakodtak a filmbe folklór-mitikus elemek; ezért öltöztek groteszk legendai jelmezbe a film többi szereplői (így lett ízes.
ámde színházi as Garas Dezső, Halász Jutka, Monori Lili, Szirtes Adám játéka, s a
többi epizód szereplőé), evégből lett líraian
színes, finoman felfokozott Illés György
megannyi kompozíciója.
Tersánszky könyvében az a meg nem
nevezett falu a dűlőivel, házaival, pocsétáival, a lakosaival mégiscsak település. Ahol
a bank fene szigorúan kezeli a vadász bérletet, és besúgókkal figyelteti a mezőőrt.
Ahol valóságos - bár groteszk - viszonylatok uralkodnak, hiszen a mezőőr az eltaposott vizslájáért még bíróság előtt is
merészeli perelni a hisztérika grófnőt. A
mezőőr veres nyakú, nagy darab ember,
félni kell tőle, a kedvét kell lesni a mindennapi ételért és szállásért, de a rosszaságának és a racionalitásának emberi mértékei vannak. És a határ? .. "Gazsi olyan
ismerős volt ebben a határban, hogyha
megszorították volna, talán azt is megmondja: hány prücsök ásott ott új lyukat
az idén? Hiszen Gazsi ötven s egynehány
éve kurgatta a kondát széles e határon ... "
Ez a könyvbeli mező és erdő nem otthon, pusztán csak munkahely, műhely. És
a vadászat? Az urak dolga, hiszen a nyuszigyilkolás .idején "Gazsi hasztalan kujtorgott a községháza körül, a falusi boltok körül, a falu kocsmáí körül, ahol hátha valami munka adódik ... Hasztalan!"
Nem ért rá a vadállatokkal bajlódni, mert
a betevő falatot hajkurászta. - És Gazsi
álma? "Bizony, Gazsi, ahogy néha szemét behunyva a nyúlpaprikásról ábrándozott, majdnem hajlandó volt azt a píllatot, amikor a nyúlpaprikáshoz hozzájut,
olyanfélének tartani, mint a lelkiüdv. Amiről oly sokat hallott a templom leghátsóbb
zugában kucorogva a paptól. Ennyire áhított Gazsi a nyúlpaprikásra ... " És az
álom mohóbbík, vadabb része? "... Minden vérfoltnak fekete magot kellett volna
tartalmaznia, egy lelőtt és hóba dugott
nyulat. .. De Gazsi hiába ment oda mínden vérlolthoz, hiába rúgta szét a ha-
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vat ... Semmit sem talált, csak üres vérfoltot, üres havat - Úristen! Elhagytál!"
Tersánszky írói morálja és biztos ízlése
abban csúcsosodik ki, hogy elhagyatott,
szánnivaló fígurájának
nem kölcsönöz
semmiféle hősi tulajdonságokat;
hogy
megérteti : ebben a nyomorúságban a felvidámodásra való készség is mélyen őskeresztényi és hősi tett. Hogy elég a véletlen s egy buta - Paprikásnak keresztelt
- nyúl félelemből és butaságból sarjadt

barátsága: az is megtermi a csodát. Elég,
hogy a hísztériájából
véletlenül felgyógyult grófkisasszony - az együgyű nyuszi jóvoltából - biztos, megbecsült állást
ad Gazsinak. "... az uradalmi sertésállomány mellett, amihez értett ... "
A film alkotói hisznek a csodában, a legendában, s ennek kedvéért átlelkesítik,
megnemesítik a valóságot. Az író viszont
ellenlegendát írt, amelyet a fonákjáról közelítve ítél meg csodálatosnak. Ez eltérés-
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ből következik, hogy a film nem veszítheti szeme elől főhősét (még totálokban is
csak a legdrámaibb, legfelfokozottabb jelenetekben); a könyvben több szálon fut a
cselekmény, az egész epikus közeg együtt
mozdul Gazsival, az író csak néhány kiemelt mozzanat kapcsán hajol közel hőséhez, egyébként a gunyoros leírások, a
véletlenek. a szíkár-epés jellemzések jelenítik meg az írónak azt a felismerését,
hogyamélyben,
lenn, észrevétlenül történnek meg a csodák.
Azt hiszem, a "hivés" dramaturgiája
mégiscsak könnyelműbb, mint a "rátalálásé". A hívő érzelmileg elfogódottan,
áhítatosan közelíti meg a tárgyát, s így a
maga számára is észrevétlenül felruházza
szépséggel. A nem hívőt a tagadás és a
megismerés vágya hajtja, s ezért magukban a valóságelemekben találja meg: nem
a szépséget, hanem a nemességet, a béketűrést, a vértanúságot, az igazságot. Kabay Barna szép és hatásos filmje azért bukik meg Tersánszky kisregényéhez VIszonyítva, mert annak profán keresztényi
szemléletét, sárban és piszokban fogant
áhítatát nem merte vagy nem akarta felvállalni. A gyakorlatban meg azért, mert
az elbeszélés biztos közegéből a "költészet" sokkal bizonytalanabb párái közé
röppent át.
Tersánszky t az irodalmi stílusegység kötelmei nem érdekelték : ott ődöngött a sorok között az elbeszélő, akinek hang- és
hangulatváltásaí roppant távoliak is lehettek. Nála elkeseredett és vérmes képzeletű varjak nyalják előre a csőrüket a
vérmocsokra és bőrcafatokra; hogy azután
néhány bekezdéssel később így jellemezze
a grófkisasszony t: "... idegbeteg volt. Egészen komplikált neurotikus bántalmai voltak a kontessznek. Pozitív helyi neuralgiák is kínozták, bénulások, rángások, fi-

nom teste legkülönböző részeiben. Szekréciós zavarok léptek föl nála ... " Ilyen finom és durva átmenetekkel operáló, bohózati és melodrámai, mára kacsintó és szándékosan avítt stílust, amely központi, lényegi eleme Tersánszky klasszicitásának,
csak hasonlóképpen elfogulatlan, hajlékony filmelbeszélés képes követni.
Az biztos, hogy az eddigi Tersánszkyadaptációkhoz képest Kabay Barnáé közelebb hatolt az íróhoz; néhány legjobb jelenetében (a lőtt nyulak megtalálása; a bogyóültetés; találkozás Paprikással) fölér az
eredetihez. De a teljes film mégis csak távol került attól.
Az író epilógusában kezünkbe adja "Nyúlpaprikás"-ának
miértjét.
A keletkezés
okait és indulatait. 1935-ben a hivatalos
keresztény irodalom "hivatalosan .számon
tartott nagyjai" tolong tak az áhítat pantheonjaiban; "a szerzők" pedig a Horthyestélyeken meg a díjosztásoknál. a kiadók
körül. Akkor tehát irodalompolitikai tett
is volt a be nem fogadott, lesajnált, sok•.
szor bepiszkolt Tersánszky tól, hogy odalökte a szentek közé ványadt testű, mocskos, trágyaillatú Gazsiját. Hogy fintorogva
és dühöngve felmutatta a maga tiszta áhitatát.
Persze egy nagy író a remekművével
sohasem helyet keres magának azok között, akiket joggal érdektelennek tart; azzal, hogy értéket teremt: betölti az irodalom funkcióját s egyben kiiktatja a tennhangon kérkedő értéktelent.
Mármost 1975-ben milyen irodalompolitikai vagy filmdramaturgiai magyarázata lehet annak, hogy félig értve, félig követve Tersá.nszkyt, "újjá költik" a legendáját? Költői gesztussá szűkítve az egyszeri
tettet? Miért? Pusztán egy "hatásos" filmtörténet kedvéért?
..
. Dáni.1 F.r

uEGENDA A NYÚLPAPRIK:ASRÖL magyar, 1975.
R.: Kabay Barna; 1.: Tersánszky J. Jenő; F. i.: Kabay Barna,
Gyöngyössy Imre; O.: Illés György; Z.: Jeney Zóltán
Sz.: Siemion Wojciech, Garas Dezső, Monori Lili, Halász Judit,
Szírtes Adám, Dancsházi Hajnal, Pongrácz Imre, Lázár Kati
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A filmdramaturgia p6rázán
Csányi Miklós: Kenyér és cigaretta
A filmjeinkben újabban elburjánzó steril
esztétikumtól, a kifinomult hangulatok
ezoterikus köntösbe bujtatott semmitmondásától, vagy éppen a mesterségesen lehűtött szenvedélyek
áltárgyilagosságától
megfáradt néző az első percben felkapja
a fejét. A Kenyér és cigaretta kezdő képsorai felvillanyozzák, mást ígérnek.
Az
élet robban be a film vászonra , hétköznapiságában is dinamikusan, banalitásában '
utalva a konfliktushelyzetre, amely izgalmas drámát ígér.
Jankura Péter képei a film nyelvén
mesterí sűrítéssel és elegáns könnyedséggel közvetítik a drasztikusan nyers valóságot. A parkírozóba csillogóra pucolt személyautók közé teherautó érkezik. Otromba pléh-hamutartó a finom porceláncsészék mellett. A platóról munkaruhás
fiúk ugrálnak le, játékosan cikáznak a fényes [ószágok között a vendéglő bejárata felé. Kétféle életforma, a látvány
tartaimát a néző önkéntelenül tovább viszi gondolatban. Az egyik fiú megtorpan,
elegánsan öltözött férfi közeledik, külföldiekkel csevegve, a begyújtott
motorral
várakozó állami kocsi felé. A váratlan találkozás kínos pillanatai. Néhány tétova
mondat, feszengő Idegenség, apa és fiú
nem tud mit kezdeni egymással. Ahogy
befogja őket a kép, csak rezzenésnyire ér-

zékeltetve a tartózkodás gesztusait, még
ott 'visszhangzik az előbbi hányaveti víháncolás ricsaj a, de a két figura közé az
udvarias "hogy vagy-hogy élsz"-szavai ellenére beékelődik a csend. J ankura láttatni tudja a csöndet és megértetni azt, ámít
kifejez. Ilyen csönd csak olyan emberek
közé telepedik, akiknek útja visszavonhatatlanul szétvált.
,
S valóban, rövidesen azt is megtudjuk,
hogy a fiú, Barna András, az apa gondoskodása és várakozásai ellenére választotta a maga útját, Elment melósnak, segédmunkás a keresztapja mellett egy papírgyárban. Otthagyta az atyai házban jól
berendezett szobáját, a külvárosi munkástelep egy sufniból lakóhellyé alakított zugáért.
A téma nem új, de ebben a felállásban
azt a különleges lehetőséget rejti magában, hogy am'unkáskörnyezetben
játszódó történet során a film az "idegenből érkezett" fiú szemével mérje fel ezt a másik világot, a gyárak tövében megbúvó
külvárosi 'kolóniák világát. Megkettőzve a
mai valóság eleven ábrázolásának lehetőségét még azzal, hogy' ez a fiatalember
nemcsak úgy általában az élettel kíván
találkozni, hanem a saját életével; biztonságos hátország nélkül, az új környezetében élőkhöz hasonló, tehát azokéval
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egyenlő esélyekkel. De íme, színre lép a
beprogramozott
dramaturgiai
gépezet.
Olykor bántóvá
erősödő zakatolása mondhatn ám zihálása - elfojtja a valóság
eleven lélegzetvételét.
Barna András olyan kádergyerek, amiilyen a nagykönyvben meg van írva. A
nagykönyvben kétféle kádergyerek
van
megírva. Úgymint: aki kétely nélkül elfogadja, hogya mindenható apuka bakot
tartson neki, jogos jussként tart igényt a
kivételezettségre;
és: aki éppen ellenkezőleg, fellázad az atyai segédlet ellen,
megvetéssel hátat fordít a készen kínált
előnyöknek, elindul világot, illetve önmagát próbálni, tarisznyájában a fölényes
kívülállás
hamubasült pogácsájával.
Ű
az, aki összeszorított fogakkal őrzi passzivitását,
majd
kötelezően
szembetalálja
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magát a Nagy Konfliktussal, hogy legyen
min tanulságokat osztogatva lemérnie a
lázadás minőségét.
A Kenyér és cigaretta fiúhőse ez utóbbiak közül való.A "nagykönyvet" az elmúlt évek prózai olvasmányai
alapján
bárki behelyettesítheti
a hasonló hősökről szériában írt novellák bármelyikével.
Filológusi türelem kérdése csupán előb ányászni a Barna András nevű filmhős magatartás-, illetve jellembeli vonásainak a
megfelelölt a sok névre hallgató irodalmi
hősök magatartás- és jellembeli vonásai
közül. Ahhoz -pedíg filológusi alaposság
sem szükséges, hogy az ilyen hősök ről írott
kritikák leszúrt tanulságait is felfedezzük a filmben, kellő megfontolással és
kellő időben adagolva a történethez.
Olvasmányélményeit akarta volna film-

re vinni forgatókönyvíró társával, Szántó
ezekről, az egységes egésszé szerveződő
művészí megjelenítés helyett.
Erikával a több éves televíziórendezői
gyakorlatot magáénak tudó Csányi MikA legtöbb kérdőjelet a film kulcskonflós, első mozifilmjében ? Aligha tételezliktusa hagyja maga után. A keresztapára,
hetjük fel ezt. Az első film nem holmi
Feri bácsira bízott új gépen halálos bal"belépőjegy" a szakmába, amit bármi
eset történik. Igaz, nem szükségszerűen
áron meg kell váltani, hanem "szavazókellett volna belehal nia keze szétroncsocédula" is, és a rendező a témaválaszlódásába a fiatal munkásnak, de ha már
tással egy fiatalember és egy idős az alkotók így akarták, legyen. A becsümunkás sorsának drámai összeterelésével
letes munkában eltöltött évtizedekre és a
- a mai valóság konfliktusait
vizsgáló 22 dicsérő oklevélre büszke, erős tartású
művészi programra szavazott.
férfi hirtelen összeroppan a felelősségreDe a film anyaga nem a valóság, hanem
vonástól és az esetleges börtönbüntetésa valóság irodalmias párlata. A szereptől való félelmében. És itt a félelmen van
lők életének fordulatai nem az egyéni sor- a hangsúly. Bujkálni kezd a leglehetetlesok és jellemek belső logikája, valamint a nebb módon, magatartása olyan logikátlan
külső körűlmények közötti kölcsönhatás
és kiszámíthatatlan, hogy a néző már az
dialektikájaból következnek, hanem az ép- elmeháborodástól féltené - annak tünepen kéznél levő dramaturgiai műíogásokteit vélné felfedezni -,
ha jó időben
ból. És ezekből mindig van kéznél egy. nem kapna észbe: ez az a bizonyos Nagy
Ilyen például András vonzódása keresztKonfliktus, amit András próbatételére kelapja leányához. A hangsúlyokból eleinte
lett létrehozni. Ez a szerzők szándéka szehihetjük: fontos szerepe lesz a fiú sor- rint tragikus, de hatásában már-már pasának alakulásában. De nem. A lány sze- ródiaként csiklandozó eseménysor hivatott
mére hányja hősünk határozatlanságát,
felmérni a fiú emberi minőségét. András
passzivitását valójában nekünk, né"kiállja a próbát", az öreg mellé áll, bizzőknek magyarázza a fiú jellemrajzát -, . tos búvóhelyet szerez, Bár talán embersémajd ezután férjhez megy egy kéröjéhez,
gének és együttérzésének meggyőzőbb biés kész. A mór mehet, nincs tovább szükzonyítékául hatna, ha elbeszélget keresztség rá. Nem hevül sorssá, egyéni életté
apjával, feloldja benne a szorongást, és
a másik lányfigura sem, bármennyire meg- egyáltalán úgy viselkedik, mint egy emterheli is alakját a forgatókönyv a leg- ber, akit a másik sorsának tragédiája megkülönfélébb egyénitő problémákkal. Neki rendít. A "próbatétel" kimódoltságát hangis csak az irodalmi lakmuszpapír feladata
súlyozza az a lelki reakció is, ami Andrásjut, szentenciákat kell kimondania, ugyanban lejátszódik: elfogja a félelem. Ő, aki
csak a mi kedvünkért. Például: "te úgy ott tudta hagyni a biztos hátországot, a
csinálsz mindent, hogy akármelyik pil- kecsegtető lehetőségeket, hirtelen ilyeneket
lanatban leléphess . .. de egyszer be kell mond: "J ó lenne meg se moccanni, nehogy
állni a sorba."
bajt csináljon az ember ... " Mesterkélt
A sok felkapott, majd váratlanul elejösszefoglalása egy mesterkélt szituációnak.
tett dramaturgiai szál megterheli a törtéA forgatókönyv billegő alapzatára Csánetet, de nem mélyíti el András és az őt nyi Miklós hiteles és reális képi világot
körülvevő világ viszonyának ábrázolását,
igyekezett építeni. Egyelőre inkább vonsőt, elszívja előle az éltető nedveket.
zódásai érzékelhetők erősebben, semmint
Olyan alapvető kérdések maradnak ho- egyéni stílusa. A tárgyi környezet megmályban, mint András apjával való szakíjelenitése Gábor Pál nyersebb, darabosabb
tásának motívumai, a keresztapjához fűvalóságábrázolására, erőteljes és hiteles
ződő kapcsolatának mély rétegei, a munfilmnyelvére emlékeztetett, Jankura Péter
kásélet, a gyártelepi
életforma keltette
operatőr képei egy életformát fogtak ezekgondolati és érzelmi rezgések. Legfeljebb
ben a jelenetekben vallatóra. De olykor
bölcselkedő kommentárokat hallunk mindfelvillant - legnyilvánvalóbban a lako-
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dalmi jelenetben - a cseh iskola fanyargroteszk fogalmazásmódja, némi magyar
közvetítéssel. Ha több forrásból merített is
Csányi, egy dolog vitathatatlanul a sajátja: érzékeny egyensúlyban tudja tartani
a meleg együttérzést és a kívülről figyelő
kritikus látásmódot. Ez érzékelhető színészvezetésében is. Szirtes Adám olyan
kivételes tehetség, hogy szerepe lóugrásait
is feledtetni tudta megkapo művészi hi-

telével. Fried Péter megfigyelőként volt
jelen a képen, kevés színből rakta őssze
András figuráját, de ennek. ódiumát nem
neki kell vállalnia. Fekete Gizi, Jana
Plichtová, Hegedűs Erzsi, Kállai Ferenc és
Ronyecz Mária, ahol lehetett, életet lehelt a gyakran mesterkélt
dialógokban
megnyilatkozó alakokba.
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Éva

Kellemetlenkedés - kellemesen
Bunuel: A Nap szépe
Egy nagyon szép, nagyon fiatal, nagyon
gazdag, nagyon. ártatlan
küllemű, szőke
asszony nagyon szereti nagyon szép, nagyon fiatal, nagyon gazdag, nagyon ártatlan küllemű, barna férjét. Ez teljes mértékben viszonozza érzelmeit. Egy híját ismerik örömeik nek még: nem élnek házaséletet. A feleség ugyanis vonakodik, és
a férj - mellesleg sebész - illő lovagiassággal tiszteletben tartja ezt, és gyengéd
puszi után visszavonul magányos ágyába.
Az asszony azonban - a látszat ellenére - mazochista vágyak poklát rejti magában. Ha a férj megsejtené ezt, az első
visszautasítás miatt érzett dühében megkorbácsolná, megerőszakolná, és akkor boldogan élhetnének, míg meg nem halnak
- de persze akkor nem készülne róluk
film. Minthogy azonban a férj méltányos,
mégpedig nemcsak az asszony iránt érzett tiszteletből, hanem azért is, mert
riasztó mértékben hiányzik belőle a mazochista asszonyok kielégítéséhez múlhatatlanul szükséges szadizmus, a feleség
kénytelen álmai hoz folyamodni. Már a
nyitó képekben egy igen reálisan fényképezett, valószerű látomás tanúi vagyunk
- a házaspár a hintóban ül, egy romantikus park tisztára söpört útján gördülnek
előre, a férfi szerelmeskedni óhajt, a nő
elhárítja, a férfi leállít ja a hintót és a két

bakon ülő, izmos, éltes lakájjal a fához
kötöztetí, megkorbácsoltatja, majd meg is
erőszakoltat ja nejét.
A valóság el akar zárkózni az álmoktól,
az álmok azonban valóságra törnek. Az
asszony (Catherine Deneuve) egyik idősebb hódolójának (Michel Piccoli) ördögi
sugallatára hosszas habozás után felkeresi
az egyik féllegálisan műkődő bordélyház
tulajdonosnőjét, Madame Anais-t (Genevíeve Page), még hosszabb habozás után
végérvényesen beáll a sorba. Itt kiéJheti
mazochizmusát, és egyéb mazochizmusok
tanúj a is lehet. Minthogy házasságát nem
akarja veszélyeztetni, csak nappali munkára vállalkozik, ezért kapja a "Nap szépe" - pontosabban : a "nappal szépe" nevet.
Megy minden, mint a karikacsapás, felébredt nőiességet az asszony - a kezdeti szégyen érzés leküzdése után - boldogan viszi haza, és a férj örömmel tapasztalja, hogy neje gyógyul. Az aljas ösztönélet mocsarából hazatérő hősnő ugyanis
egyre szívesebben vállalja a házasélet
mérsékelt polgári örömeit. A gyógymód
azonban megbosszulja magát: egy fiatal
bűnöző (Pierre Clémenti) Madame Anais
szalonjában beleszeret a Nap szépébe, és
a kellő szadizmus-adagot túlcsorduló gyöngédség-adaggal együtt nyújtja neki, ami-

35

tól is az asszony nőiessége alig-remélt.
maximális mértékben bontakozik ki.
A férj azonban nem sokáig élvezheti ennek rá is csorduló áldásait, mert a párizsi
apacslegény immár a nő éjszakáit is magának követeln é, és amikor kosarat kap,
36

nem viselkedik olyan kulánsan, mint hajdanában a férj, hanem kinyomozza szerelmesének másik
nagypolgári életét,
majd tehetetlen dühében lelövi a férj et.
Ez bénán, vakon és némán élvezi a magát immár csak neki szeritelő asszony gon-

vesztére egyetlen szerve maradt csak ép, a füle, és így meghall hat ja
idősebb barátjának, az asszonyt bűnös útra terelő szeladonnak az elbeszélését felesége titkos életéről.
A film egy igen reálisan fényképezett.
valószerű látomással zárul: a feleség, aki
tehetetlenül ül az új, szőrnyű
információktól még inkább összetört nyomorék
férj partjainál, egyszercsak látja, hogy ez
gyógyultan feláll, mosolyog, isznak, a férj
magához öleli őt, közelgő vakációjukról
kezd beszélni, odakint pedig megjelenik a
hintó, az ismert parkon gördül át, bakján
a két izmos, éltes lakájjal - de a házaspár helyén senki sem ül.
Minthogy minden sztori t, még Antigoné
vagy Lear históriáját is ki lehet készíteni
némi ironikus rosszmájúsággal.
hadd tegyem sietve hozzá léha beszárnolómhoz,
hogy Bunuel filmje szakmailag méltó alkotójának hírnevéhez. Főként az idős mester fölényes arányérzékét dicsérhetem : a
míndvégíg
lebilincselő történet giccs felé
hajló elemeit a pontos pszichológiai kidolgozás ellensúlyozza, az erotizmust üdítő
humor mérsékli, és a társadalom kritika,
mely főként a felsőbb osztályok hazug er- .
köleseit és erkölcstelenségeit veszi célba,
a szalonbeli lányok kispolgári idilljével és
némi apacsromantikával kiegészülve a hazugságok teljes skáláját
mutatja meg,
anélkül, hogy bárkit is igazából utálnunk
kellene. A valóság képtelenségeit az álmok realitása billenti helyre - habár néhány látomásos jelenet mintha valamiféle
középfokú freudista tankönyv illusztrációjául készült
volna. Egyébként
azonban
minden hiteles itt, hála a pompás színészvezetésnek és a remek szereplőknek, akik
közül a legkiemelkedőbbeket
néven neveztem már. Ami pedig a színeket illeti mert ez színes film, a javából - legnagyobb dicséretként hadd említsem meg,
hogy egy-két látomásos pillanattól
eltekintve fel sem tűnnek; meg lehetett volna elégedve velük még Brecht is, aki azt
vallotta, hogy "Minden színt szeretek. feltéve, hogy szürke".
Ennyi erényelőszámlálása
után tisztelettudóan mély Iélegzetet véve előhoza-

doskodását,

kodom a nagy "mégis"-sel, mert hát ez a
film mégis alulról viszi át a lécet, túl jó
ahhoz, hogy igazán jó lehessen. Bunuel
ugyanis megpróbálta itt, ami József Attila macskájának sehogy sem akart sikerülni: hogy egyszerre fogjon kint és bent egeret. A polgári morálnak ez az esküdt ellensége, aki mindig is harcolt "a vallás,
a haza, a csalás és a kultúra fölöttébb
igazságtalan társadalmi intézményei ellen", itt is képet ad társadalmi és erkölcs-kritikájáról, de olyan játékfilm keretében, me ly mindvégig
tiszteletben tartja a burzsoá ízlés határait. Társadalomkritikáját
a szórakoztató iparnak nem is
annyira Prokrusztesz-ágyába,
inkább kétszemélyes, pehely puha heverőjére
kényszeríti, és intellektuális-ironikus
gusszal
tartósítja és teszi élvezhetövé
mindazt,
amitől - régi filmjeiben és ujabb nyilatkozataiban is - undorodik. Más szóval:
kellemetlenkedik
ugyan, de kellemesen,
és az elviselhetetlenség, amelyet elénk tár.
nagyon is elviselhető. Természetesen nem
az unalmat hiányolom, nem is a pátoszt.
vagy a polgárpukkasztás kirívó, jó lélekkel
már nem fogyasztható falatait; a szórakoztató ipar ellen sincs önmagában véve kifogásom, sokkal többre becsülöm, mint azt
az ipart, mely még csak nem is szórakoztat. Az a bajom, hogy a szórakoztatás nem
mindenütt a müvésziségből
fakad, ellenkezőleg, olykor ennek ellenére érvényesül.
Nézzük meg példának okáért kissé közelebbről a záróképet.
a zárólátomást.
Még az sem dönthető el egyértelműen,
hogy nem gyógyult-e meg valóban a férj,
hiszen a lakájos hintó, minden álomkép
kiindulópontja csak később tűnik fel; így
hát, aki akarja, happy-endet láthat. Azután mit jelent itt az üres hintó bakján a
két izmos, éltes lakáj? Nincs már rájuk
szükség, azért üres a hintó? Kigyógyult-e
hát mazochizmusából a nő? Vagy ellenkezőleg, megmaradtak az immár ismét tehetetlenné vált mazochista álmok, és csak
azért nincs a hintóban senki, mert a megbénult férj egy szintre süllyedt frigid feleségével? Vagy esetleg valóban meggyógyult a férj, meg is bocsátott, és kezdődik
minden elölről, nemsokára ott ülnek ők is
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a lakáj ok mögött, helyreáll az álom és a
valóság, hazug körforgása?
Tetszésünk szerint dönthet jük tehát el,
hogy boldogító véghez érkeztünk-e
el,
vagy komor tragédi ához, vagy esetleg elsüllyedhetünk a mélylélektan nyugtalanító mélységeiben. Ez a befejezés összkomfortosan határozatlan. Nem a többértelműséggel van bajom - magam is szeretek eltűnődni azon, amit látok. De nem
szeretem, ha azon kell tűnődnöm, hogy mit
is láttam voltaképpen. Élvezetemet lelem
abban, ha a látványból,
amellyel etetnek,
sokfajta - egymáshoz esetleg csak nagyon
távolról kapcsolódó - értelmet hámozhatok ki; de gyanúval tölt el, ha ezek az
értelmezések összeegyeztethetetlenek egymással. Ha például egy Elektra-darabban
nem a lélektani és társadalmi értelmezéseken és dramaturgiai rejtvényeken kell
törnöm a fejem, hanem azon. hogy kit is
kéne eltenni láb alól. akkor baj van. Épp
így baj van, ha a Bunuel-filrn végén azzal
nyugtathatom magam, hogy hát hiszen
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semmi baj, boldogság lesz a sok szenvedés vége, és közben, mint afféle dörzsöltebb elem, elértem Bunuel kacsintását is,
hogy nem így van ám ez, a nagy bajok
csak most kezdődnek el, te meg én, két
eszes ember tudjuk ezt úgyis, pssszt ...
Aztán itt van a társadalomkritika : a házaspár életvitele, miliője, toalett jei, modora, mindene nagypolgári. Az Anais-ház
vendégei is - a bűnözőktől eltekintve gazdag emberek, többnyire az úri társaság tagjai. Szerepel egy kastéllyal rendelkező, nekrophil herceg is - hősnőnk a
kastély felé kocsikázva az ápolt kerten át
szinte álmainak parkjában érezheti magát, hintója is van, csak a lakáj ok hiányzanak a bakról. Vitathatatlan, hogy Bunuel ebben a filmjében is a nagypolgári
életformát, a fölső tízezrek erkölcsi züllését állítja pellengérre, és azt bizonyítja,
hogy a polgári házasság amorális és még a
nyiltan vállalt prostitúciónál is emberellenesebb. De a rokkant férjét ápoló bűnbánó asszony idillje, ez a kellemes és ki-

zárólag az értők szemével átlátható hazugság elfedi vagy legalábbis legyöngíti.
végül azt az alapvető és kellemetlen hazugságot, amely Bunuel szerint szervesen
fakad az intézményesen körülbástyázott
páros együttlét intézményéből. És a házasság gyöngédség-vattába burkolt, sivár prózájával szemben felvonultatott vagány-romantika is világosan mutatja, hogya rendező imponáló arányérzéke milyen erővel
működött ebben az esetben a megnyugtató egyensúly érdekében. Hősnőnk egyetlen csábító alternatívája férjével és a biztosított élettel szemben egy bűnöző szerelme, a férj mellett dönt, de nemcsak
piszkos érdekből, hanem tiszta, szűrt érzelmei folytán is, melyeket a zavaros szenvedélyek fölé helyez, csak ezután lövi le
a férjet a bűnöző, majd őt is lelövík, hogy

zavartalanul és alternatívák nélkül bontakozhasson ki az az idill vagy ál-idill, amelyen úgy látszik, nem győzök fennakadni.
Végezetül megpróbálek
erőt
gyűjteni
egy újabb "mégis"-re - mert hát végül
mégis csak nagy művész csinálta ezt a
filmet, mégis a tévedhetetlen szakember
biztonságával állította elő, mégis emlékezetes marad - 69-:ben láttam először Párizsban, azt hittem, hamar elfelejtem, akkor még szigorúbb is voltam és "szórakoztatásellenesebb" , és döbbenten tapasztaltam most, második szembesülésünk alkalmából, milyen aprólékosan emlékszem rá,
ez mégis az ő érdeme és nem az enyém.
És folytathatnám így a "mégis"-eket, mégis elhallgatok inkább, és az olvasóra bízom, hogy válogasson a sok "mégis" és
"ellen-mégis" között,
Eörsi Istv6n

A NAP SZÉPE (Belle de jour) francia-e-olasz, 1967.
R.: Luis Bunuel.; I.: Joseph Kessel ; F. L: L. Bunuel, Jean-Claude
Carriere ; O.: Saoha Vierny ; Sz.: Catharine Deneuve, Jean Sorel,
Michel Piceoll, Genevieve Page, Franeísco Rabal, Pierre Clementi,
Georges Marohal
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VISSZHANG

Történelem emberi sorsokban
Rényi Tamás: Az idők kezdetén
Az idők kezdete természetesen nem naptári dátum. De itt a filmen mitikus ködbe sem vész;
történe~mileg viszonylag közeli korszakot jelöl.
A szocializmus küzdelmes magyarországi honfoglalásáról szól !lZ izgatott szívverésű művé-'
szi fiLmkrón~ka.
Közelebbről nézve nem is egészen a kezde-t ez
már, hiszen a film az események közepébe robban, hogy két marokkal ragadjon ki háromköltött napot 1946 tavaszának viharzó valóságából.
Nem bajlódik hosszadalmas expozícióval. A nekifutás mindössze annyi, hogy a főcím betűi egy
ere közeli képére kopírozódnak.
A főcím alÓl kibontakozó arc egy huszonöt
éves fiatalemberé, akit Deák Zolinak hívnak.
Tisztán látszik a szándék: az Ő arcára akarják
ráírni az aUrotók mondanivalójukat. Még tágabb
értelemben: emberarcot kívánnak adni az ábrázolt kornak.
Olyan időszakot idéz meg a film, amikor nagy
polittíkai erŐk működtek a felszíne,n és a fe~zín
alatt. A felszabadulás pillanata taZpon találta a
Magyar Kommunis,ta Pártot, s a munkásosztály
legöntudatosabb és legaktívabb tagjai harcba
indultak az O1'SZág
szocialist·a irányú fejlődéséért.
GigáSZi erőfeszítéseket követelt tőlük ez a harc:
a háborús romok eltakarítását, az újjáépítést, a
megbirkózás,t a né~üWzéssel, a spekulációval, az
inflációval, a reakció dühödt és alattomos támadásaival. É,s ott volt még feladatnak a szüntelen
agitáció, a meggyőzés,(á ~ömegek megnyerése és
mozgós~tása.
A hatalom kérdése még nem dőlt el. A koalíciós kormányzaton belül éppúgy, mint a politikai,
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gazdasági és társadalmi élet egyéb porondjain
kiélezett harc folyt. A szocializmussal szemben
cílló tényezőkpozíciói
még erősebbek vohtak, s
az 1945-ös választások kimenetelének megfelelően a parlamentben polgári többség foglalt helyet.
Erre a részletes politikai helyzetleírásra azér·t
van szükség ehelyütt, mert mindezt a fi~m is
magában foglalja, s mert valójában Deák ZoHnak ez a közeg a létezési és cselekvési terepe.
Minden gondOlatával és tettével elköteLezett
kommunista hős ő: aHitelbank
érdekeltségéhezi
tartozó Vas- és Gépgyár üzemi bizottságának
titkára. Intézkedés és cselektlés közben ismerjük
meg, azután is mindig offenzívában látjuk. s ez
a fáradhatatlan,
lázas és rohanó léptű tevékenység határozza meg a film sodró iramát,
lüktető dinamizmusát. Ez pedig sokat kifejez a
korból, a küz,sőszükségszerűségből és a belső erkölcsi parancs.ból, amit az a kor diktált.
Ugyanakkor az események feszítőerejét egy ellenirányú mozgás folyt01Ws jelenléte is fokozza.
Ebben a kötelező rohamtempóban józan ítélőképességgel óvakodni kell az elsietett lépésektől,
az előresza!adástól. Bő teret sze,ntel a fHm annak a veszedelemnek látványos bemutatására,
fl.ogy hová vezetnek, mekkora kárt és erkölcsi
rombolást okozhatnak az ügynek a szél,sőséges
néze,tekés indulatok.
Szinte lehetetlen felsorolni, hányféle kötelezettségnek tesz eleget, hányféle feladatot old meg
Deák Zoli a forradalom. szolgáLatában. Leszerel
egy sztrájloot, amelyet legelemibb létszüks~gleteik megszerzéséért kezdenének el a munkások,

eközben engedmé:nyeket csikar ki a gyáTigazgatótól, elmegy a~kudozni egy másik gyárba, majd
küldöttségbe a bankelnökhöz, hogy üzeméne'k
termelvényeiért élelmet hozzon faluról munkástársainak, belesodródik a MADISZ mozgaLmi é~etébe, csaknem a széncsatába is, vHlamost vezetni
tanu.l, a pályaudvaron diktatorikus módon útnak
indíttat ja a vasáruval megrakott vagont, falun
mérsékletre igyekszik inteni egykori polittkai for/olytárscí,t, a fegyveres helyi uralmat megteremtő ultrabalos kiskirá~yt ... és így tovább. Orökké úton van, s közben elég hosszasan egy _fél
kenyérveknivel a hóna alatt, ameZye,t szegény
gyámoLtalan nagyapjának szán, fegyveres testbrét hol magával viszi, hol valami küldetéssel
másfelé irányítja. Három nap, három éjjel . egy
szemhunyást sem a~zik Zoli, de a szerelemre
szakít egy kis időt. S mert helyét lényegében
szi~rdan megáll-ta az osztályharcban, és amikor
kellett, jó ideológusnak is bizonyult, behívatják
a pártközpontba, és még nehezebb és felelősségteljesebb megbízatással látják el, amelynek élet- .

veszélyességét is felvinantja

a fUm. Arra a hely-

re küldik rendet tenni, ahol tegnap még a maga
bőrén tapasztaUa a felfegyverkezett
kiskirály
ttíLkapásaiot.
\
Mindvégig a poLitikum áH a zsúfolt és mozgalmas cselekmény előterében, átszűrve persze Zoli
nyughatatlan szubjektumán. De talán hangsúlyozhatnám a kölcsönösséget is: úgy mutatja i>e
a fiLm ZoUt, ahogyan átvonul a tÖ1"ténelm~eseményeken, és úgy mutatja be a történelmi eseményeket, amiként azok Zoli személyiségén áthul~mzanak. Van azonban ebben a dramaturgiai
módszerben valami epikus keresztmetsze,Ulzerűség, a.mi minden sűrítő szándék ellenére kissé
szétesővé teszi a drámát. Hiszen végtére is Deák
Zolin nem tapasztaLtunk különösebb jellemfejZődést, legfeljebb az események előbbre haladásáról beszélhetünk, amelyek Zolit magukkal sodorják. A film drámai csomópontjait ott tapintom ki, ahol tanúi lehetünk a döntéseknek, amelyekkel a forradalom által produkált helyzetekre, azokban a napokban, haladék nélkül reagál-
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ni, válaszolni kellett. Az önálló döntések forró
lenére az embe,'arcú korábrázolás szándé.k4 jobpillan Mainak elvállaLása - a tévedés felelőssébára megvalósult, ami az alkotók munká;ának
gével és kockázatával: ez Zoli drámája és egyfeltétlenül erénye.
ben a film hozzánk intézett üzenete. Élő tanúja
Hollós Ervinnek nem ez az első novellája,
vagyok, hogy akkcn: tájt, abban a bonyoh,tlt viamelyből romantikus vagy éppen kalandos munlágban, többször volt szükség az önálló ehhatárokásmozgalmi játékfilm Ireszült. KöHő MUolós, aki
zásra és cselekvésre. mint napjainkban, pedig
Rényi Tamással együtt írta a forgatókönyvet,
azóta előbbre tartunk a nagykorúságban.
már szintén szerzője volt egy csaknem azonos
De hát segiti-e vajon a személyes közetedés·t történelmi időszakban játszódó magyar filmne,k,
egy filmhez. ha a néző által is átélt élmény~z Áprilisi riadó-nak, melyet Zolnay Pál rendeanyagot kínál? Ebben nem fel.tétlenül hiszek. A
zett. t;.s maga Rényi Tamás, a rendező sem fák"it~kus sem igen tetszeleghet eUenőri szerepben
ratl.a.n a munkásábrázolásban és a gyári környer!nnak me.gáUapítására. hogy vajon megegyezik-e
zet megel.evenítésében. (Tulajdonképpen
Deák
mindaz, amit a film ábl'ázol, tulaj~on történelmi
Zolit és 1nagát a fHmet akár anti-Makrának is
és emberi tapasztalataival. Egyáltalán,az
ebből
tekinthetjük.)
Rényi rendezése erőteljes, Zsomkövetkező egyetértésnek vagy eUenkezésne·kigen
bolyai János fényképezése is - miliőrajzaival,
nehéz ez esztétikai megfogalmazását adni. Mondkameramozgatásával, szin- és fénymegválasztájUk példáuL annak a helyeslésemnek - kiváltSaival - azt az érzefünket erősíti, hogy mindig
képp, ha vacsora után viszonylag jóllakottan ül~Z események sűrűjében járunk.
tem be a filmhez a moziba (íme, a közvetlen átHibájául l·óhatjuk fel viszon:t a filmnek a maélés pa·radoxona) ._, hogy igen, én is ennyire
diszosok és a velük kapcsolatos jelenetek kissé
éhes voltam annak idején, mint amilyennek most
agresszívan érvényesülő megjelenítését, az osza filmen Zolit látom.
tályellenesség némileg rezignált, már-már patDe az biztos, hogy magam is nagyjából annyi
riarchális szelídségű beállítását és a falut retteidős voLtam, mint Deák Zoli. Ma a fiam annyi
gésben tartó Nagy Zsiga figurájának túlszínezéidős. És lehet, hogy ő fog jobban kötődni a
sét, majd minden átmenet nélküti összeomlását.
filmhez.
. Nagy Zsigaként különben Horváth Sándor él, és
Számomra ugyanis kicsit zavaróan hatnak
nem is rosszul, a felkínált színészi lehetőségekazok a vagánykodó jellemvonások, amelyekkel
kel. A pártközpontban játszódó részle·t a konkZoli a mai fiatal mozilátogatók kedvébe ígyekrét személyi utalások gondos e~kerülése követszik jámi. Azt tudom, hogy még egy politizáló
keztében teljesen jellegtelenre sikerült.
Ifjú filmhősnek is rendszerint csak hasznára váA túl letkes ifi lány szerepében filmen most belik, ha az oldalán ott csörög a romantika fegymutatkozó Bordán Irén jó benyomást kelt, maverzete (lásd Bors Máté, Láng Vince meg a töbga a megírt szerep annál kevésbé. Bodnár Eriklt
biek), de Deák Zoli alakjában, akármennyire roSzintén a l'osszul felvázolt figura nehézségeivel
konszenvesen, lendületesen, színesen játssza is
'cüszkődik, Jó volt látni Szerencsi Hugó ronta-tCsel'halmi GYÖ1'gy,nem ·taláU kellő jellemszinté[an ter1nészetességű, karakteres epizódalakítását
zisre a történelmi modellizálás és a játékos, roZoli testőrének személyében.
mantikus meseszárnyalás kettőssége. Ennek elSa. György

AZ I<OÖK l{,EZDETÉN magyar, 1975.
R.: Rényi Tamás; F. L: Hollés Ervin, Köllő Milclós, Rényi Tamás;
O.: Zsombolyai János: SZ.: Cserhalmi György, Bodnár Erika, Bordán
Törőesik Mari, Horváth Sándor, Szerenesi Hugó
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Az igazság izgalma
Costa Gavras:

Ostrorr"lállapot

BevaUom: elfogultan kezdtem. nézni Costa Gavténetének. S mi más lehetne ez a tét, mint egy
ras új filmjét. Elfogultságom egyaránt szólt a
olyan embel'i dráma, ahol a valódi személyiségek
.,Z·· rendezőjének és a té.mának is. amit [eldolcsapnak össze, ahol a jellemek belső ellentmonqozott.
dásaira is fény derül, ahol két látszólag egyenA "Z" annak idején egy pillanatig közös neértékű igazság összecsapásából kerül ki győztet'ezőre tudta hozni a "művészfnm" és a "közönsen az egyik, az igazi. amelyet képl'iselőinek jelségfi~m" híveit: a hamis, de makacsul élő dilemleme hitelesít.
met egy csapásra megoldódni látszott ezzel az alIlyesmit kezd várni a néző (hiszen azt, ami
kotással. A "Z" megemelte a politikai
krimi
zgy krimi izgaImát adhatná. már eleve ,.lelőtro.ngját, és mércét a~kotott a jövőre nézve.
ték" belőle), ám a rendező éppen azzal marad
Elfogulttá tett továbbá, hogy az Ostromállapot
adósunk. amivel a cselekmény pl'imer izgaImát
a dél-amel'ikai gel'Hlamozgalmakról szól. A délhelyettesíthetné. Emberek helyett szimpla sakkamerikai gerillákkal kapcsolatban ugyanis gyafigurákat mozgat. Minden az előre fölírt képkorta felbukkan valamiféle elvont, általános hulet szabályszerű megoldása felé halad: sehol nem
manizmus fanyalgása, és azt gondoltam, Costa
találkozunk az élet esendő, kiszámíthatatlan, küGavras azzal kíván igazságot szolgáItatni nekik.
tönösségükben is mélységesen jellemző fordu whogYa társadalmi szituációt mutMja meg, amely
taival. Alacsony szintű dl'amaturgiai funkció beszükségképpen tette olyanná a tupamal·ókat.
töltésére hiva·tott, főképp helyváltoztatásokat, fiamilyenek; pontos látleletet készít al'ról a beteg
zikai cselekvéseket végrehajtó alakok mozognak
valóságról, amely még az eUene küzdő k módelőttünk; személyiségflk nincs, múltjukról, társa~zereit is bizonyos mértékig meghatározza. eldalmi hátterükről,
tetteik motivációjáról
még
torzítja.
utalásszerű jelzéseket sem kapunk. Pedig menyAz Ostromállapot első percei azt mutatják,
nyi mindent sűríthetne egy-egy vilwnás is! Nem.
hogy Costa Gavras most is biztos a dolgában.
keUene ahhoz pepecselő, részletező naturalizRögtön közli velünk, hogy Santorét, az elramushoz folyamodni, hogy megismerjük ezeket a
bolt és túszként fogva tartott amerikait a gefigurákat; éppen csak arra lenne szükség, hogy
rillák val.óban megölték, mivel követeléseiket a
Costa Gavras néhány jellegzetes, jól kiváwsztott
kormány nem teljesítet·te. Ez a fölényes szermotívum.mal tápot adjon a néző asszociációinak.
kes~és, amely a történet csattanóját előredobja.
Ehelyett olykor szóbeli inform.ációkkal szolgál,
fJlyasmit sejtet, hogy a rendező könnyű szívezek azonban semmiképp sem érhetnek fel a
vel mond le a feszültség ébren tartásának priszemünk láttára, cselekvés közben kibontakozó
mitív. de jól bevált eszközéről. mert a "megjellemrajz hitelességével.
ölik vagy nem ölik meg?" kérdésénél sokkal boSzámomra a film egészébő! - nem véletlenül
nYOlUltabb, összetettebb jelentésű tétje lesz tör- egy alapjában véve jelentéktelen epizódfigu-
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r4 17t4f'4dt egyedül emlékez0.teli. Az a férfi, akinek aut6ját rövid időn belül már másodszor foglalják le ak.cióikhoz a gerHlák, zavart mosolylyal fiY1lelmeztllti őket a kuplung hibájára: "a
ketUB néha bera.gad". Ez a vilLanás jóformán
ae egyetlen alkalom, amikor egy karaktert látunk a maga természetességében megnyilatkozni.
Hutsnyás álarcba bújt alakok képvisel'iik a gertUák 'Ügyét. Képviselik? Éppen nem. NemcsQ!k
Ga: arcukc&t nem lát;uk;
az.t sem tudjuk meg
mimtvégig, mi köti őket ehhez az ügyhöz, milyen
indltt~
veurelte őket a tupamarókhoz, miért
váll4Lják, amit vállalnak? Egy gépezet csavarilIi gondolatok és érzések nélkül. Szövegeik primitfvek, döntésük kapkodó. E'lviteg persze elképzelhető voLna; hogy ez az ábrázolásmód Costa Gmvrru tud.a.tos kritikáj(l
a gerillák főLött.
CSaJehOgU a bírálat is hatástalan, ha megreked
as áUa.l.ánossá.gok
szint;1.én.Mi pedig csak ál-talában geri.l.lákat látunk, s nem személyiségeket,
akik megg.yöznekigazukról.
Ugya.na1ekara mérleg csaknem felborul, mel't
S'4mo1'll szerepét a rendező Yves Montand-ra
bí.zta. Az ő bizalmat ébresztő, fegyelmezetJt, minden pi.l.lan4tban 1negfeszítetten gondolkodó arca
még színészi
lehetőségek híján is azt sejteti,
hogy ez az ember: valaki. Róla legalább megtudjuk, hogy a maga módján bátor, s egy lépéssel mindig előbbre kombinál, mint fogvatartói.
ATTÓl, hogll miben vétkes, száraZ4n i'lioformatív
kö:zU,eket kapunk. De a21t,1t0{/1/ egy nehéz hely-

zetben miként viselked~k - látjuk. Ez utóbbi benyomásunk pedig - éppen, mivel magunk sze"€ztük többet nyom a latban a szavaknál.
tgy fOl'dulhat elő, hogy a nézőt, aki elvileg tisztában van azzal, hogy Santore gyűlöletes ügyet
Ioépvisel, ebben a filmben mégis kizárólag az Ö
SOl'Sa képes érzelmileg megmozgatni.
Am mire ez a furcsa hatás bekövetkeznék, a
film elfárasztja néző~t, s tömény unalommal
árasztja el őket, Nem pótolja a cselekményt, ha
a,utók százai futkosnak összevissza, ha dokumentumot imitáló felvételek parlamenti vitákat és sajtókonferenciákat mutatnak mé,'hetetlenÜI terjengősen, ha az elnyomó hatalom rnodern
technikai apparátusának bemutatásával telnek el
negyedórák, csak éppen emberi tétje nincs mindannak, amivel a film feszültséget akar kelteni.
Nem futkos a hideg a hátamon a rohamosztagok
akcióit látva, ment Costa Gavras elfelejtette
megmutatni azokat, akiknek sorsa szempontjá.ból
mindez érdekes lehetne.
Szomorúan mondom, hogy az Ostromállapot
problémái nem ideológiai tel·mészetűek. Jobb
volna most vitába szállni mindazzal, amit tévedésnek vagy félresiklásnak tar·tunk, s közben
ugyanazt az őszinte fűtöttséget, ,~zenvedélyeselkötelezettséget méltányolni, ami a "Z"-t maradandó és meggyőző alkotássá tette. Sajnos, ItZ
Ostromállapot
annak bizonyítéka leU, hogy aZ
általánosságok szintjén semmilyen igazság nem
lehe' izgalmas.
Myerges

OS'mlOMÁIkAPOT
(État de Siege) rrancia-olasz-ny.-német,
1973.
R.: Costa Gavras; F. i.: Franco Solmas, Costa Gavras:
O.: PieI1re-William Glenn; Z.: M~is Theodorakis,
Sz.: Yves MQntand, Benáto Salvatori,/O.
E. Hasse, Jacques
Evangeline PeWl'BOll
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NEGYED MELODIÁI (Melogyii Verijszkovo kvartala), szovjet. 19,':3
R,: Georgi Sengelaja; F, i.: G. Sengelaja. Anzor Szulukvadze;
O.: Alexander Mgebrasvilí ; Z.: Georgi Cabadze
Sz.: Valcharang Kikabidze, Szofja Cslaureli, Kakhi Kavsadze, Alissa
Fr'eirnd~Í'kih, Ramaze Cshikvadze
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NAGyíTÓ

"Technika

és rftus"

Az időtálló .Jancsó
A múlttal szembenézve

nyagolható mozzanat. Tizenkét év alatt
kilenc film, továbbá egy olasz játékfilm
Jancsó
Miklós művészi pályája minden
- Monica Vittivel a főszerepben - és két
adathalmaznál pontosabb bizonyítéka a . olasz tévéjáték: minden évre esik egy-egy
nép nevében, a szocialista művészet érdealkotás, ennél több filmet talán nem is
kében tudatosan és tervezve működő állett volna szerenesés megrendezni. Aztán a
lami kulturális-politikai vezetés és az új
Kossuth-díj, az érdemes művészí cím magyar filmművészet eleven kapcsolatáelismerésben nem volt hiány.
nak. Egészen bizonyos ugyanis, hogy ha a
J ancsó pályatársaival együtt vívta ki,
régi formában új lehetőségek csiráját felhogy
a közvélemény a filmet mint műalismerő állami vezetés nem teremti meg a
kotást
az egyetemes magyar kultúra szerstúdiókat, s ezekben a többféle ízlést érves
részének
.tekintse, hogy filmjeit vényesítő rendezői jelentkezések lehetősétetszéssel
vagy
nem tetszéssel, dicsérve
gét: Jancsó ma is csupán egy nagyrahivavagy
szidva,
de
_.
úgy emlegessék, mint
tott híradó- és dokumentumfilm-rendező.
ahogyan
egy-egy
vihart
kavaró költeElső, sikertelen filmjének rendezésére
ményt,
színdarabot,
zeneművet.
Jancsó az
csak azért kaphatott megbízást, mert elhaelső
magyar
filmrendező,
aki
jelenséggé
tároztatott, hogy a Hunnia mellett egy
vált, akinek tábora és ellentábora van, akit
másik film műhelyben is készüljenek egész
hívei
fenntartás nélkül kedvelnek, ellenműsort betöltő játékfilmek; második filmfelei
viszont
fenntartás nélkül szidnak s
je is itt készült, az immár részben függetakinek
rossz
művei
is az alkotó-egyéniség
len műhelyben ; harmadik és talán legkikezenyomát
hordozzák.
Az is tény, hogy
válóbb alkotása pedig az Így ,jöttem, már
Jancsó
az
első
magyar
filmrendező, aki
a MAFILM IV. stúdiójában, ahol ezt az
életművével
vált
világhírűvé,
s akinek neakkor "különösen különösnek" tartott forVE"
filmrajongók
körében
Európa-szerte
gatókönyvet nem kis mértékben az alkofogalom, s akiről különbőző
nyelveken
tócsoport kollektívájának egységes együttkönyveket
írtak.
Bármilyen
meghökkenérzése vívta ki filmrné.
tő is kimondani (és bármily igazságtalan
Ehhez képest az, hogy további útja
író-nagy jainkkal szemben), tény, hogy
mennyiben volt göröngyös vagy akadálytalan, másodrendű, ha ugyan el nem haJancsó nevét Európában többen ismerik,
. 8

mínt bármelyik kiváló mai magyar költő
vagy író nevét.
De ilyen, látszólag külső jegyektől-érdekességektől függetlenül is kétségtelen,
hogy Jancsó korunk vitathatatlanul legjelentősebb magyar rendezőegyénisége.
Kilenc filmje mind a magyar múltban
játszódik, keserves és véres sorsfordulókon ; érdeklődését leginkább a kiegyezéstől a Tanácsköztársaságig terjedő korszak
köti le, erről a félévszázadról, történelmi
tegnapelőttünkről van a legtöbb és legszenvedélyesebb mondandója. Legrégibb
időben - a népmesék meghatározhatatlanul távoli világában - a Gyurkó László
által átértelmezett szofoklészi Elektra-téma filmreköltése játszódik (Szerelmem,
Elektra), a mához legközelibb témája pedig 1949 táj án, a népi hatalomátvétel kor-

szakában (Fényes szelek). Andrzej Wajdát kivéve nem tudok rendezőt, aki a
saját népe múltját ilyen könyörtelenűl
mai szemmel, ilyen hátborzongató, mármár önkínzó őszinteséggel, a nézőt a tanulságok ilyen engesztelhetetlenül logikus
levonására kényszerítve idézné, a regényes jelmezesség, a díszletek, színek, cirádák, artisztikus jelenlétének éreztetés e
nélkül; annyira, hogy nem is jutott soha senkinek eszébe, hogy ezeket a filmeket a "történelmi mozgókép" kategóriájába sorolja.
Jancsó tudja, hogy a jövőt csak akkor
láthatjuk tisztán, ha tisztán látjuk múltunkat is. Nem tud addig tovább lépni, nem
tud a máról szólani, míg a maga igazát elő
nem adta annyiszor eltorzított, meghamisított, szépített vagy bemocskolt történel-
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münkről. Jancsó számára a történelemről
beszélni egyet jelent az önkifejezéssel; ő
így mutatja meg önmagát: Így jöttem, így
jöttünk mindannyian, így jutottunk ide,
a mához, a soha meg nem szűnő, tehát
szükségszerűen örökké befejezetlen történelem pillanatnyi, s már e szó leírásakor
is tovaröppent jelenének kilátótornyához,
hogy erőt gyűjtve, a múltba, vagyis önmagunkba nézzünk. Ami Fellini számára
saját kisfiúkorának látszólag monomániásan egyhangú, és mégis varázslatosan szí- .
pes újrafeldolgozása, hogy önmagába, önmaga múlt jába nézve az olasz múlttal és
a fasizmus kísértő rémével leszámolhasson : az Jancsónak a magyar történelem
félévszázadáról szóló mozgóképsorozata.
Jancsó történelmi leckéje tehát mínt vállalkozás is példátlan a magyar filmművészetben.
De ha ez így van: mi az oka, hogya filmek mégis annyi magyarázatra szorulnak.
annyian nem értik sem a mondandót, sem
a cselekményt; annyiféle érzelmet, indu-_
latot, vitát kavarnak?
Ennek oka Jancsó előadásmódjában keresendő.
Hasonló témákat Jancsóig az úgynevezett történelmi filmek elfogadott, ismert,
kedvelt íratlan törvényei alapján dolgoztak fel. A feldolgozás lényege az áttekinthető cselekményvezetésű filmepika alkalmazása volt: így készültek nemcsak az
amerikai történelmi képek, hanem Visconti Párduc-a, Senso-ja, Wajda Légiója is.
A belső vágás elvének
továbbfejlesztése

Jancsó szakít ezzel a hagyománnyal. Nem
merő újatakarásból, nem különcködésből,
hanem mert művészi ösztöne, tehetsége
erre sarkallta.
Fokozatosan, filmről filmre alakítja ki
egyéni stílusát, azt a különös képi beszédet, ami valóban egyedülállóan az övé a
világ filmművészetében.
Jancsó, amint mondottuk, nem a hagyományos, irodalomtól örökölt epikai
szerkesztés elveit alkalmazva adja elő
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mondandóját; de nem is azzal a jobb hlján máig avantgarde-nak nevezett alkotásmóddal,
melynek lényege, hogy nem kőzöl, hogy nincs drámája, sem cselekménye, hanem pergő képek keltette hangulatokkal sejteti a nézővel a rendező élményét.
J ancsó stílusa e kettő kőzött van: ő közöl, nem sejtet; neki nemcsak határozott mondandója van, de cselekménye,
drámája, epikusan előadható meséje is;
ezt azonban nem, vagy nemcsak dialógusokban, nem nyomon követhető meséjű
cselekménnyel adja tudtunkra, hanem a
mozgóképek belső dinamikájával.
S itt mindjárt álljunk meg, nehogy mi
is, mint annyian, az olvasóban a lelkes
halandzsa gyanúját ébresszük.
A mozgófénykép, különböző
műszakif€jlődési okokból, aránylag későn kezdte
alkalmazni a képen belüli mozgást
mint
valamilyen cselekvés kifejezését. Mivel a
kész mozgófénykép beállítások sorozatából állt (és áll ma is): a legnagyobb alkotók, kísérletezők és mesterek figyelme,
igen helyesen és halaszthatatlanul fontos
okból,
mondhatni
szükségszerűen,
az
egyes, külön-külön felvett mozgókép-részletek összeállításának módjára összpontosult, arra, hogy miként válhat művészi alkotótevékenységgé az egyes képek összefüggésének megállapítása. Tehát a nagy
alap-esztétikák
megfogalmazói szerint a
képekből összeállított képsorok, az egyes
jelenetek időbeli egymásrakövetkezésének
módja, e mód meghatározása az, ami a
filmet művészetté teheti. Innen az úgynevezett vágás vagy montázs elmélete. A
cselekmény, a mese e képsorokból ,,01vasható ki", vagyis inkább "nézhető le".
Maguk az egyes képek kevés kivétellel
csak kétféle helyiértékkel rendelkezhettek : a) aszerint, hogy mekkora volt a felvétel tárgyának távolsága a felvevőgéptől : közelkép, távoli kép, alulnézet stb.;
b) aszerint, hogya kép kompozíciója milyen hatást váltott ki, a szónak csaknem
pontosan festészeti értelmében: fény- árnyékhatás stb.
Az így kialakított képsorokat kísérte a
hang, mely lehetett: zene, zörej és emberi

beszéd, vagy e három kombinációja.
A
hang nemcsak párhuzamosan kísérhette a
képet, hanem ellenpontozottan
is: más
hangját hallottuk, mint akit a képen láttunk stb.
A közönség a három-négy évtized során,
míg ennek a kezdeti esztétikának alapján
készült filmeket nézte és élvezte; ösztönösen alkalmazkodott hozzá, ehhez a nem
is esztétikához, hanem inkább gyakorlati
"film-poétikához"; olyannyira, hogy megszokta és elvárta, mint a költészetben a tizenkilencedik században használt ritmikai
és rímszabályokat.
Az ötvenes években azonban egy kevesek által leírt és esztétikailag, pontosabban film-poétikailag még alig elemzett
(inkább csak szemiológiai eszmefuttatásokban regisztrált) találmány hatása valósággal felborította ezt a hagyományos,

kezdeti, mondhatni, ős-esztétikát, S ez: a
nagy fényérzékenységű, ezért gyorsan és
könnyen mozgatható felvevőgépben is alkalmazható nyersanyag világpiacra dobása. (A második világháború végén katonai
célokból alkalm azták először.) Mivel elvileg korlátlan
hosszúságú (gyakorlatilag
két-háromszáz méternyi) nyersanyagot különösebb megvilágítási feltételek nélkül,
előre-hátra, oldalt, körben mozgatott felvevőgéppel lehetett alkalmazni: a képsorszerkesztés és ezzel a vágás-montázs esztétikai szerepe megszűnt, illetve megváltozott. Általánossá vált az elvileg már a
harmincas évek elejétől kezdve alkalmazott, leírt "belső vágás", vagyis az a tevékenység, amikor a művész a kép és a
képsorok összeka pcsolását-szétválasztásá
t
nem a felvételek befejezése után, a vágóasztalon végzi, hanem mindjárt felvétel
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közben, előre-hátra vagy bármilyen irányban mozogva. (Megjegyezzük, hogy természetesen a felvevőgép mozgatásának is
ismerték az esztétikai és hatáskeltő jeIcntőségét,
de korábban ezt a mozgást
előre meg kellett komponálni, s ehhez képest bonyolult világítási feladatokat megoldani.)
Mindez lehetővé tette az élet esetlegességének, a felvétel megismételhetetlenül
egyedi, egyszeri voltának kihangsúlyoz ását; ennek folytán az úgynevezett dokumentumfilm-stílusnak
a játékfilm-művészetbe való behatolását. (Cinéma-vérité, cinéma direct stb.) Érdekes viszont, hogy a
művész által kitalált vagy közvetített mese, a film-epika megújítására jóval kevésbé alkalmaztálc Antonioni és Bergman, Joszif Hejfic és Csuhraj (és még néhány
más mester) ugyan fokozták a képen belüli mozgásnak az említett lehetőség kínálta felhasználását, de szinte kizárólag csak
félközeli és féltávoli képekben:
kisebb
szobabelsőkben, s ott is két-három főszereplő szavainak, tehát a dialógusnak kiemelésére. (A csend; Az éjszaka stb.)
J ancsó Miklós mindehhez képest azt a
kétségkívül eredeti és sokak számára
szenzációs módszert alkalmazta, hogy a
képen belüli mozgást az egyes beállítások
(tehát megszakítás
nélküli felvételek)
hosszának rendkivüli növelésével olyan bonyolulttá tette, hogy ily módon immár
nem az egyes beállítások egymásutánjából kialakult képsor "mesélt" , hanem maga a kép is önálló (epikai)

elemmé vált.

Tehát a képnek Jancsónál nemcsak hangulati, s a képsorokban elfoglalt helyzetétől függő helyiértéke van, hanem maga a
képen látható mozgás is előad, ábrázol,
közöl valamit.
Mivel azonban a képen belüli mozgást
műszaki okokból igen nehezen kísérheti
párhuzamos emberi beszéd, a rendező
kénytelen volt a filmjeiben elhangzó emberi beszédet (dialógusok) fokozatosan
csökkenteni. (Ami viszont a formának a
tartalom feletti eluralkodásához vezetett,
de erről később.) A csökkentett mennyíségű beszédhez képest arányosan nőtt a
beszédet helyettesítő gondolat- és mon-
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dandóközlő mozgás jelentősége. Korábban
csak a burleszk-komédiák vállalkoztak erre, vagyis arra, hogyamozgásnak
gondolatközlö jelentőséget adjanak a dialógussal
szemben. (Stan és Pan; taglejtések, rohanások humora.)
A forgatás időrendjében első film (a
vizsgált korszakból), az Így jöttem "dialógusszegénysége" még nem feltűnő, mert a
helyszín, valamint az a körülmény, hogy a
két főhős nem érti egymás nyelvét, indokolttá teszi a szófukarság ot. A képen
belüli mozgás sem "balettszerű" még, hiszen alig látható egyszerre két-három embernél több a vetítővásznon. Azt azonban
a néző azonnal érzékeli, hogy a tájnak
jellemfestő és mesélő, epikus szerepe van;
s hogy a színészek alkata: mozgása, testtartása, arckifejezése, megjelenése, egyénisége már önmagában mesél, tehát közöl
velünk valamit. A "játék", az alakítás itt
alig' észrevehető, bár jelen van; inkább,
mint későbbi Jancsó-filmekben. Itt érződik leginkább e módszer nagy erénye: a
néző nem szemléli a vászonra vetített eseményeket, hanem résztvevőként benne él
a vetített térben, a rendező mintegy beleemeli a maga világába.
A forgatás időrendje szerinti következő
film, a Szegénylegények ugyan szintén indokoltan szóf'ukar alkotás (nyomozók, vallani nem akaró, hallgatag vádlottak; börtönerőd mint környezet), mégis már feltűnő a mindig változó személyű nyomozók
képen belüli mozgásának ismétlődően nyomatékosított, "koreografált" jellege. Rendkívüli jelentőséget kapnak a totálfelvételek (nagytávolban látható képek), s ezeken belül az adott pontból egy másik adott
pont irányába mozgó emberek drámája.
Hangsúlyozzuk. egy adott képen belül, tehát nem újabb beállításoknak egyébként
azonos mozgást érzékeltető sorozatában.
Ilyen például a film elején a negyvennyolcas diákhonvéd szabadonbocsátása, majd
lelővese.
A következő mű, a Csillagosok, katonák
már tömegeket mozgat egy hatalmas térben, olyan nagy totálfelvételekben, amilyeneket a szakma mesterei a legritkábban használnak. E tömegeknek már nyíl-

tan és leplezetlenül koreografíkusan megtervezett mozgása mégsem hat erőltetetten, éppen mert tömegek, egységes ritmusú mozgásuk tehát természetes, a néző ezt
várja is. A film záróképsora e tekintetben - nyugodtan vállalhat juk a magasztaló jelzőt - páratlanul tökéletes rendezési megoldás: egyetlen beállításban hullámzik előttünk közeli és félközeli, majd
távoli képekben a váltakozó szerencsével
folyó csata, majd ismét egyetlen beállításban látjuk egy dombhajlatban eltűnni s
újra felbukkanni a halálra szánt intemacionalistákat.
A Csend és kiáltás-ból elfogytak ezek a
tömegek: szétkergették, megsemmisítették
őket a magyarországi ellenforradalom idején. Ismét az Így jöttem pusztasága, kopár
füves rét jei, a Dunántúl helyett azonban
most az Alföld sivár homokja. A gondo-

lati-tematikai következetesség még töretlen, de már néhány helyen, néhány apró
és nem is lényegtelen mozzanatánál tetten
érhető a forma diktatúrája a tartalom fölött: a rendező azért mondott le bizonyos,
eredetileg előadni szándékozott információkról - például a női főszereplők, valamint a két férfi főszereplő rokonsági fokának tisztázásáról, a mérgezések körülményeiről és indokairól, a vízparton heverő halottak kilétéről -, hogy rekordszámba menően kevés, hosszú beállítását
ne rontsa rövid, tájékoztató beállításokkal, s így a homályt kritikusi elemző találgatások témájává tegye.
Ez a szűkszavúságnak
feltüntetett, formai okok kényszere miatt alkalmazott információszegénység aztán már világosan
érzékelhető a Fényes szelek-ben, s talán
ez egyik oka, amiért a közőriség a filmet
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ingerülten fogadta. Az értelmetlen elhallgatásokhoz - miért nem engedik a fiatalok tovább a rendőröket, miféle szótlan
enyelgő birkózást látunk rendőrtiszt és
fiatal kollégisták között? a ruházat
időnkénti anakronizmusa járul; ez azonban nem a témából vagy a műből magából következik - pedig következhetne, és
joggal -, hanem éppen a film forgatásakor divatozó nyugati diáktüntetésekkeli
rokonszenv kifejezésére szolgál. A korábbi filmekhez képest több a nyitva hagyott,
felvetett, de megválaszolatlan kérdés, célzás, jelkép is. Az itt először nyíltan fellépő táncok mint bevallott táncok jelenléte
s ezek eszmei mondandót hordozó szerepe azonban még jogos és hatásos: a népi
kollégisták annak idején valóban ilyen
táncokkal tüntettek a nép állama, a szocializmus ügye mellett.
J an csónak ezt a magyar film történetében mérföldkő számba menő nagy sorozatát a Fényes szelek után modoros megtorpanás követte; saját felfedezéseinek, saját
formájának rabj ává kezdett válni. Filmjei azonban még így is számos jeles mozzanatot, részletet tartalmaznak; mint ahogyan nagy festők méltán körülrajongott
képeit is számos azonos tartalmú vázlat,
változat kíséri, melyeket egyszerre látni
például gyűjteményes
kiállításon
bizony nemegyszer nyomasztó.
A létezés mint megaláz6
kiszolgáltatottság

Az ember kiszolgáltatottságának, társadalmi elnyomatottságának
jelképe néha a
mezítelenség.
Egyszersmind
azonban
ugyanez lehet az ember büszke önmagátvállalásának dacos jelképe is.
Filmjeiben a mezítelen embert vagy
meglesik - és már ezzel megalázzák -,
vagy vetközesre kényszerítik. Ennek lehet gyakorlati ürügye is - például, hogy
az elfogottak el ne szökhessenek, lásd
Csillagosok, katonák -, de lehet az öncélú kegyetlenség megnyilvánulása is. A levetkőzött ember mindenképpen
ki van
szolgáltatva környezetének; Jancsónál ez
az állapot ritkán természetes - (amilyen-
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nek a nudizmus különféle hívei tartják, a
paradicsomi ősállapotra hivatkozva; vagy
mint például a képzőművészetben)
-,
mint ahogyan már önmagában az időjárás
is egy külső erő, mely óhajunktól függetlenül testünk betakarására kényszerít; tehát mindig valami "erőszak" kényszeríti
erre az embert. Ez ellen, mintegy véd ekezésül, pontosabba n megelőzésül,
a társadalomnak és egyéb külső erőknek kiszolgáltatott emberek Jancsónál igyekeznek
minél előbb egymásnak levetkőzni, hogy
ezt szabadon tehessék. Elvileg gondolatgazdag, szép jelkép rejlik ebben a jancsói
felfogásban; gyakran azonban filmjeinek
ezek a mezítelen jelenetei annyira kényszeresek, annyira egy neurotikus állapot
kifejezései, annyira taszítóak és szemérmetlenek - (nemegyszer azonos nemek
közötti erotikus kapcsolatokat is érzékeltetnek. lásd Téli sirokkó) -, nézésük
anynyira kényelmetlen,
annyira feszengést
keltő, hogya kiváltott hatás valószínűleg
más, mint amit - reméljük - a rendező
szándéka szerint elérni óhajtott.
Az Így jöttem-ben például a fürdés közben meglepett mezítelen lány mitologíkusan idilli kergetése - melynek egy repülőgép felbukkanása vet véget -, a Szegénylegények-ben
a parasztlány kegyetlen
megvesszőztetése, a Csillagosok, katonákban a lengyel ápolónő fürdése, s ezzel
párhuzamosan a nagyon is felöltözötten
lejtett nyírfaerdei tánc nosztalgikusan fülledt, baljós erotikája még mind a helyére
illő, kiváló kép; de már a Téli sirokkó
leszbikus jelenetei, az Égi bárány-ban a
mezítelen kislány kínzása és több hasonló
mozzanat nagyon is közel vannak a legolcsóbb közönségvágyakat kielégitő ponyvaerotika fogásaihoz, akár így akarta a
rendező, akár nem.
Az azonban tény, hogya mezítelenség,
bármilyen esztétikai értéke vagy szerepe
legyen is a filmben, Jancsónál mindig a
puszta létezés megaiázó kiszolgáltatottsága elleni tiltakozás. Ne feledjük, hogy a
mezítelen ember képi megjelenése csak
a reneszánsz óta jelent diadalt, öntudatot, annak büszke felismerését és beismerését, hogy ember vagyok, s íme, ilyen

az ember; előtte a középkor
mezítelen
Ádáma és Évája megalázottságukban, a
paradicsomból
való kitaszítottságukban
voltak csak mezítelenek, a mezítelenség
tehát a középkorban egyenlő volt a szégyennel, a megszégyenítésseL Jancsónál
is: a meztelenség a paradicsomból való
kitaszítottság állapotának jelképe. Amint
azonban ennek mozgóképi
ábrázolása túl-

ságosan gyakori, átlátszóan ürügyként
visszatérő mozzanat: akkor formalizmussá, modorossá, a nézőt joggal ingerlő ízléstelen ékítménnyé válik.
A táncoló

ember

Jancsó Miklós ifjúkorában Muharay Elemér (1901-1960) színjátszó csoportjában
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is működött. Muharay a két háború közötti időben afféle "ellen-Gyöngyösbokréta"-ként egy haladó szellemű népi színjátékstílust kívánt kialakítani. Bizonyos értelemben a mai Állami Népi Együttes elődjét szervezte. Többek között a tánc férfias
kifejező erejét, érzelmeket közlő jelrendszerét is felhasználta. Úgy látszik, Jancsóban mélyen él ennek a Muharay-korszaknak az emléke; e színjátszócsoport a későbbi filmrendezőre
erősebben
hatott,
mint gondoltuk volna. Mivel mint említettük, az általa alkalmazott felvételtechnika szinte megköveteli a megkomponált
mozgást: filmjeiben igen hamar felbukkantak a táncos elemek. Minél inkább tökéletesedett a felvételi módszer, minél
többen csodálták azt, miriél inkább eluralkodott a tartaimon a forma: annál inkább
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előtérbe került a tánc mint díszítő- és kifejezőelem.
Először egy apró jelzés: a nyírfaligetbeli tánc a Csillagosok, katonák-ban. Aztán
a fiatalok "zakatolásai", csürdöngölő táncai a Fényes szelek-ben. Aztán, immár
feltartóztathatatlanul:
a Még kér a nép
táncmutatványa.
Itt már az egész film
tánc, egyetlen "ellen-Gyöngyösbokréta"
előadás, filmre véve, ahogyan azt Muharay Elemér megálmodta. Az aratósztrájkot
szervező parasztok éppúgy táncban fejezik ki gondolataikat és vágyaikat, mint
ahogyan a sztrájkról mit sem tudó aratók
is táncolva ünneplik a maguk Péter-Pálnapi boldogságát. Figyelemre méltó, hogy
amíg a néző az ilyen tánc-képsorokat betétnek érzi - mert végeredményben a
rendező is így kezeli őket -, addig azok

kirínak a film egészéből,
szokatlanok, néha mosolyt fakasztóan
gyermeteg
modorosságok. (A rendező ilyenkor meg is feledkezik a logikus cselekményvezetésről,
olyannyira,
hogy olyan csoportok
is a
képben maradnak,
melyeknek
már nincs
és nem is lehet funkciója.)
Amint azonban a rendezőnek
sikerül a
nézővel elfogadtatnia
azt, hogy hőse tánccal fejezi ki magát, táncolva közöl valamit - amint a valóságban is gyakran van
ez így és még inkább volt, régebbi kultúrák embereinél -, akkor Jancsónak újabb
ötletekkel
sikerül gazdagítania
a filmkészítés
mesterségét.
Hiszen
kétségtelen:

vitt
némafilmtípus
hangsúlyozottan
a
pantomimszerű
mozgás ra épült, olyannyira, hogya némafilmek nézőiben ki is alakult egy ösztönös mozdulatbeszéd-olvasási készség. Bizonyos taglejtések,
bizonyos
járásfajták
dialógus helyett fontos dolgokat közöltek a közönséggel, mely e közléseket azonnal megértette.
Nemcsak azt
lehetett tudni, hogy ki miféle jellem, hogy
jót vagy rosszat várhatunk-e
tőle, hanem
szándékaira
is következtethettünk.
A némafilm kihaltával
ezt a jelzésrendszert,
ezt a "kódot" elfelej tettük, de tény, hogy
magyar
nyelven
is jelentek
meg kézikönyvek,
melyek a némafilm
mozdulati

voltak a magyar történelemben
is korszakok, amikor a tánc jobban és hamarabb
kifejezett
helyzeteket,
mint a vers vagy
az ének; illetve az éneket tánc kísérte, az
tette teljessé. (Hajdúk táncai ; vagy lásd
a "Csínom Palkó ... " kezdetű közismert
katonai diadaléneket
és táncot.)
Így tehát jogosult ez a rendezői fogás,
vagy inkább önkifejezés. Különősen
érdekes, hogy még egy olyan agyontáncoltmuzsikált film sem tűnik egy pillanatra
sem "táncfilmnek",
mint amilyen a Még
kér a nép. Ezt nemcsak a rendező alkotói
szuggesztivitása
éri el mint kedvező hatást, hanem az a tény is, hogy a koreegrafált mozgás a filmművészetnek
elfeledett bár, de a kezdetektől fogva jelen levő, régi kifejezésmódja.
Ne feledjük, hogy az Asta Nielsen és
rendező férje, Urban Gad által diadalra

kódrendszerének
egyezményes
jeleit ismertették.
J ancsó tehát akár ösztönösen, akár
tudatosan
ezt a régi lehetőséget
fejleszti tovább. Figyelemre
méltó, hogy a
tánc
alkalmazásában
következetességre
törekszik: a táncoló tömeg mindig diadalmaskodó, vagy ha később le is verik, de
lázadó, de forradalmár
közösség; míg viszont a nem táncoló, hanem (többnyire a
táncoló közösség körül sündörgő)
koreografikusan
megtervezett
léptekkel
ide-oda
járó, mozgó, mozgásával
nyugtalanító
és
baljós jelenlétét
éreztető
egyén: individuum, aki egyben gyakran ellenség is.
.Jancsó

Itáliában

forgatott

filmjei

Jancsó Miklós e sorok leírtáig - 1975 júniusáig - egy mozifilmet és két tévéfil-
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met rendezett Olaszországban. A mozifilmet egy milánói filmcég - a Cinematografia Lombarda S. P. A. - és egy vele
együttműködő francia (OCF René Thevenet, Paris), valamint bajor (Neue Emelka, München) vállalat közös megbízásából
1970-ben; a két tévéfilmet pedig az olasz
állami televízió, a RAl felkérésére, 1971ben és 1973-ban.
E sorok írója csupán az egyiket látta, a
másik kettőről tehát csak közvetett források alapján tud beszámolni.
A mozifilm: La pacifista Monica Vitti,
Daniel Olbrychski és Pierre Clementi főszereplésével egy tévériporternő milánói
kalandját mutatja be, aki a diákmegmozdulásokról készít felvételt. Tüntetésbe keveredik; a zűrzavarban megismerkedik
egy erőszakos fiatalemberrel, s tanúja
lesz a férfi halálának, amint őt társai, fasiszta provokátorok, megölik. A kétségbeesett nő erre felkapja az elejtett géppisztolyt, s lelövi a fiatalember gyilkosait. Az
odaérkező rendőrség elmebetegként keze-.
li. Közben tovább forrong a város, zajlik
a tüntetés.
A film forgatókönyve és egy részletes
beszélgetés a rendezővel a Cappelli-cég
szcenáriumsorozatának
43.
köteteként
nyomtatásban is megjelent.
Az olasz kritika a filmet jóindulatúan,
de bíráló szavakkal fogadta. Maga Jancsó
több nyilatkozatában is sikertelennek mínősítette. Penelope Houston, a tekintélyes
Sight and Sound című londoni szakfolyóirat szerkesztője "csupa célzásból, csupa
megválaszolatlan rejtvényből álló, zavarbaejtő film"-nek nevezte.
Annyi mindenképpen feljegyzésre méltó, hogy ez a film Jancsó első és egyetlen
mai témája az 1962 őszén forgatott Oldás
és kötés óta ...
A két tévéjátékot viszont kedvezően
fogadta az olasz szakkritika. Mindkettő a
távoli múltban játszódik: a La tecnica e il
rito (Technika és rítus) a Ravennában ta-

nuló ifjú Attila - a későbbi hun hadvezér és uralkodó - első politikai szervezkedési kísérleteit ábrázolja: hogyan küld
halálba bárkit, aki hívévé szegődik, érzelmek és kellő indokok híján; a Roma rivuole Cesare (Róma ismét Ceasart akarja)
pedig a római birodalom egyik észak-afrikai tartományában, Numidiában fellángoló hatalmi harcokat mutatja be, s ezek
ürügyén a megszerezni vágyott s végül
fortéllyal megszerzett hatalom erkölcstelenségét, azaz erkölcsön kívüliségét.
Mindhárom forgatókönyvet - Hernádi
Gyula részbeni közreműködésével - Giovanna Gagliardo Írta.
A Roma rivuole Cesare forgatókönyvét.
Tito Guerriní jeles olasz kritikus gondozásában. a RAl nyomtatásban is kőzreadta.
Míg a La pacifista forgatókönyvének olvasása, képeinek lapozgatása az. egi bárány téma- és formavilágára emlékezteti
az olvasót, addig az ókori római történelem általam látott epizódja a Csend és
kiáltás témakörét látszik idézni. Némi túlzással még azt is megkockáztathatjuk,
hogy a La tecnica e il rito a Csend és kiáltás változata, azzal a különbséggel, mintha az olasz filmben a magyar film csendőre lenne a főszereplő, vagyis ezúttal az
ifjú Attila. Lélegzetszorító
a film atmoszférája, a római limes környékének rajza. A tengeri kavicsokkal kezet mosó Attila pilátusi gesztussorozata. A "rítus" érzelmi erőszakával lenyűgözően bánó diktátor technikája, amint válságos pillanatokban dobj ához kapva, zenével győzi
meg embereit.
E sorok írója egy bolognai moziban esti
tíz órakor látta a televízióra készült színes filmet, és módja volt megfigyelni,
hogy a késő esti közönség milyen szerongó, milyen feszült figyelemmel nézte ezt
a műalkotást. Pedig két utcával arrébb
izgalmas, szórakoztató amerikai film ment
a moziban ...
Nemeskürty
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István

MŰHELY

A lét és az elhivatottság drámája
Beszélgetés

Maár Gyulával és Törőesik

A Déryné. hol van? címü film alkotói közül Maár Gyula író-rendező és Törőesik
Mari főszereplő vállalkozott arra, hogy kerekasztal-beszélgetés formájában - válaszoljon kérdéseinkre.
- A Déryné, hol van? úgynevezett
"abszolút
szuiésziüm", amely
lényegében·
egyetlen nagy szerepre és színészegyéniségre, a Törőesik Mari által megformált
Déryné alakjára épül. Amikor ő van jelen a vásznon, a figura minden villanása
hitelesnek hat; a kritilcák nyilván elemzik
majd ezt az alakitást: Tanulságos lehet viszont azt a játékstílus-Icülönbséget
vizsgálni, amely a filmet szinte két rétegre választja szét. Az egyik stílusközeget
a Törőcsik-Kozák-Kern
képviselte
korszerű
filmszínészi
játékmóddal
jellemezném,
a
másikat azzal a teátrálisabbnak
ható előadásmóddal, amit például Kállai, Ráday
vagy Major Tamás - a maguk nemében
szintén magas szintű teljesítményei
képviselnek ...
Törőesik Mari:
- Rossz helyre címezi
lem vár választ rá. Én
hogy színészi játékstílus,
ítélni. Számomra nincs

a kérdést, ha tőaz ilyen dolgokat,
nem tudom megkülön filmszínész

Marival

vagy színházi színész. Az ember többékevésbé - utólag - fel tudja mérni önmagát, hogy jól vagy rosszul oldotta meg
a feladatát, de míndig csak az adott figura belső igazsága szempontjából. Én
filmen kezdtem a pályámat, s ez meglehet, hogy megkönnyítette életemet a filmszínészetben, ugyanakkor megnehezítette
a szinpadon. Talán azért is tartottak jó
sokáig, legalább tizenöt esztendőn át szürkének a színpadon, mert az úgynevezett
általánosan
bevált színházi eszközöket
igyekeztem elkerülni;
nem használtam
őket. Vannak bizonyos dolgok, emberi tartalmak, amelyekre elég sokáig kerestem a
magam kifejezési formáit a színpadon.
Nyilván másféle eszközöket kíván tehát a
színház, mint a film, és mégis azt mondom: nem hiszek abban, hogy létezne külön színpadi színjátszás és külön filmszínjátszás. Azt hiszem, a jó színész mindkét helyen jól - tehát igazul - játszik.
Vagyis teljesen hitelesnek tudom elfogadni színpadon éppúgy, mint filmen, ha
például egy szereplő önmagából kifordulva, harsányan üvölt el egy dialógust ha az belülről hiteles. Amennyit a színész valódi belső indulata igazol, míndig
annyi külső forma használható, s erre, azt
hiszem, nem lehet "örök érvényű" szabályokat felállítani.
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Prés

Maár Gyula:

- Arra gondolok, hogy például a Kállai
által megszemélyesített figura amelyet egy bizonyos, az úgynevezett "modern filmszínészi játékról" alkotott elképzelés szerint valaki talán "túljátszottnak"
érezhet - az én számomra egy adott karakter autentikus megfogalmazását jelenti. Minden színésznek megvan a maga kidolgozott, ismert gesztusrendszere, kifejezési módja.
Ezzel kapcsolatban kétféle
rendezői magatartás, kétféle szemlélet lehetséges elvben, és kétféle gyakorlat is dívik: az egyik megpróbálja "kiborítani" ,
kilendíteni a színészt a maga modorából ;
a másik viszont igyekszik a színészt adottságaival, teljes egyéniségével beépíteni a
film i szerkezetbe. Én egyértelműen az
utóbbi szemlélet híve vagyok. Nem akarok megváltoztatni, "lefaragni" semmit a
színész egyéniségéből, ha úgy tetszik: mo-
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dorából ; ilyen vonatkozásban egyáltalán
nem törekszem úgynevezett "eredetiségre"; az embereket a modorukkal együtt
vállalom, hiszen az életben is a modorunkkal együtt vagyunk jelen valamenynyien, minden pillanatban. S ha például
én magam valamilyen helyzetben igyekszem megváltoztatni, lefaragni a magam
- nyilván gyakran nem előnyös, "modoros" -- modorát, olyankor nyilván nem
vagyok egészen autentikus, vagyis nem
vagyok őszinte...
Rendezői szempontból
csak az a kérdés, létre tudok-e hozni olyan
film i szerkezetet, amelyben a különféle
karakterű, modorú emberek éppen a maguk különféle modorával együtt jelentenek valamit. Ha a karakter autentikus, és
szervesen integrálódik a műbe, akkor feltétlenül igazat jelent. Például Kállai játékát esetleg minősítheti valaki harsány nak
a veszekedési jelenetben, de meg kell val-

Ianom, hogy kifejezetten ösztönöztem is
erre az ábrázolásmódra, mert ez a Déry
ott végül is igazakat mond - a saját számára igaz dolgokat! -, amelyeknek a mű
kontextusán belül megvan a maguk helyi
értéke.
- Déryné szerepe nyilvánvalóan
orzas1
színészi lehetőségeket kínált Törőesik Mari számára; zsurnalisztikus
fogalmazással
azt is mondhatnánk,
hogy ez a szerep
nagy színésznőnk
,,futalomjátéka".
Vajon
a kivételes
színészi-rendezői
"összjátékhoz" mennyiben
vol: szükség az előzetes
közös gondolkodásra;
a színésznő
részt
vett-e valamilyen
formában
a forgatókönyv elkészítésében?
Törőesik Mari:
- Megvallom, legjobban Maár
Gyula
filmjeiben
szeretek dolgozni, és nem
azért, mert a férjem, és nem is csak azért,
mert ő nagyon belülről ismer engem, hanem mert élvezem azt a légkört, amit a
forgatás közben kialakít: végig él bennem
a biztos tudat, hogy itt most minden feltétel adva van számomra ahhoz, hogy ha
tudok, produkáljak valamit. De az előkészítésben, abban, hogy ő mikor mit ír, mit
tervez, soha nem veszek részt, nem szólok bele. Legfeljebb ő beszél néha arról,
ami foglalkoztatja. Mert két-három nap
alatt megírja ugyan a teljes filmet, az első
laptól az utolsóig, de előzőleg hosszú-hoszszú ideig töpreng rajta, beszél azokról a
gondolatokról, vagy még inkább: pszichológai helyzetekről, a leendő film beállításairól, amik foglalkoztatják. Aztán mikor
teljesen készen van a forgatókönyvvel, akkor én mint színésznő és mint társa elolvasom és elmondom róla a véleményemet.
- Nos, éppen ebből a sajátos helyzetből
- a főszereplő és feleség helyzetéből fakadóan, vajon nagyobb a véleménynyilvánítási, beleszólási lehetősége, mint amikor más rendezőknél .játszik.?
7'őrőcsik Mari:
- Tulajdonképpen
semmivel sincs nagyobb beleszólási lehetőségem, mint ami-

kor bármelyik magyar filmrendezővel dolgozom, mert általában mindenkinek elmondom azt az egy-két dolgot, amivel a
forgatókönyvben nem értek egyet, illetve
amit nem érzek hitelesnek. Illetve ez sem
egészen így van. Ha valami egyáltalán
nem érdekel, csupán napi rutinmunkának
érzem, akkor szó nélkül végigcsinálom ; de
ha valami kicsit is érdekel, akkor mindig
meg szoktam mondani, mit szeretnék másképpen, vagy hogy én hogyan látom a figurát. De a Déryné esetében őszintén
szólva annyira konzekvensnek éreztem a
forgatókönyvet, és olyan biztosan éreztem,
hogy a rendező egészen pontosan tudja,
mit akar csinálni - és ez óriási kedvet és
bizalmat ad a színésznek -, hogy itt nem
volt vitatkozni valóm. Legfeljebb olyasmi
fordulhat elő, hogy akad egy-egy mondat,
amiről úgy érzem, nem tudom elmondani
- sose tudom megmagyarázni, miért -,
azt nem is mondom. De nem is tudom,
nem is akarom indokolni, miért nem.
- Emlékezete szerint
volt ilyen mondat?

ebben a filmben

is

Törőesik Mari:
- Nem emlékszem, itt volt-e ilyen szó
vagy mondat, de ilyesmi mindig akad.
Magamnak sem tudom megmagyarázni,
miért: néha egyszerűen egy gesztus, egy
mozdulat ellen belülről tiltakozom. Ezt
sosem indokolom a rendezőnek, csak megkérem, hadd csinálj am másként. S ez abban a jó kollektív forgatási légkörben,
amiről beszéltem, természetes. De ennek
sem tudom a magyarázatát, hogy mitől
jön létre a munka közben ilyen jó légkör,
vagy mitől nem jön létre. Mitől van az,
hogy az operatőrtől a fahrtosig mindenki
ugyanazzal az érzékeny idegrendszerrel
vesz részt a film egészében? Ezt talán nálam okosabbak sem tudják kíelemezni,
hogy egy munka során olykor kialakul
egy ilyen jó kollektíva légköre, egy másiknál meg nem. Talán olyankor jön létre,
amikor a filmkészítés minden résztvevője
megérzi, hogy a rendező tudja, mit akar
és miért akarja, és azt velünk is el tudja
hitetni ... Egy riportban megkérdezték tő61

lem, hogy a színpadon igénylem-e a rendezői segítséget, s azt feleltem, hogy abszolút rendezö-igényes vagyok. De hogy
milyen a jó rendező, azt nem tudnám
megfogalmazni színészi szempontból. Az a
jó rendező, aki azt is el tudja hi, tetni velem, hogy ha mondjuk egy rnonológot bukfencezve mondok el, most és itt
éppen az a hiteles; illetve a második instrukciójánál megérzem, hogy ez az egyedüli igazi állapot az adott szituáción belül, s akkor abban jól érzem magam. És
akkor egyszer csak megsejtem, hogya, figurában van még valami plusz lehetőség,
amit csakis én tudhatok róla, s csak én
tudok elmondani róla... ez az inspiráló
rendezői magatartás, ez hozza létre az igazán éltető kollektív alkotói légkört.
- Szó esett már arról, hogya szinészi játékstílusok sajátos dramaturgiai szerkezetbe illeszkedve nyerik el a maguk "helyi
értékét". Maár Gyula - ú.gy is mint volt
filmkritikus
hogyan elemezné ezt a
dramaturgiai ezerkezetett
Maár Gyula:
- Oszintén szólva azt hiszem, nincsen
semmiféle külön dramaturgiai koncepciórn, egyszerűen evidensnek érzem azt,
amit csinálok. Ha nagyon kényszerítenek
rá, utólag talán ki tudom elemezni, hogy
ez a dramaturgiai szerkezet hol és miben
próbál különbözni az egyéb, ismert filmépítkezési modellektől. De munka közben
ezek számomra nem létező fogalmak. Ha
beleszeretek egy anyagba, ami elkezd foglalkoztatni, és dolgozik bennem, az attól
kezdve ösztönszerűen megszabja a maga
formáját, szerkezetét. Mikor íróasztalhoz
ülök, már világosan él bennem az anyag
egésze. Persze, hosszú az "előidő", amíg
rágódom. töprengek az anyagon, de a
megfogalmazás már legalábbis számomra - csakis úgy érvényes, ahogy a
papírra teszem...
Zanussi mesélte legutóbb, hogy mindegyik filmjének alapja,
magja egyetlen jelenet, ami valamiképpen
megragadja, foglalkoztatni kezdi, s azt
építi tovább. Valahogy így vagyok ezzel
én is. A Végül egyetlen szituáción alap62

szik, ez kezdett érdekeini : van egy öregember, aki éjszaka nem tud aludni ... Ebből lett a film. A Déryné forgatókönyvének "alapjelenete" : a negyvenéves asszony
a tükör előtt...
Erre épült fel mindaz,
ami a Déryné-napló kapcsán eszembe jutott a színészetről, egy tehetséges, a negyvenes éveiben járó művész-asszony
konfliktusairól: hivatással, közönséggel. Tudatos - mondhatni: dramaturgiai - koncepcióm, hogyaszituációválasztásban
rendkívüli egyszerűségre törekszem. Nem tudok "sztorira" építkezni, nem értek a konvencionális dramaturgiai történetbonyolításhoz. A Déryné-ben is rém egyszerű az
alaphelyzet. Egy negyvenéves színésznő
úgy érzi, válságba került a színházban;
érte jön a férje, felkínálva egy polgári
életforma alternatíváját, de az számára
elviselhetetlen, tehát visszamegy - talán
bölcsebben, emberileg gazdagabban - a
színházba; vállalja a maga hivatását a rámért terhekkel, a várható újabb csalódásokkal együtt ... Ogy érzem, csakis a világosan, karakteresen lerakott alapokon tudok olyan variációs rendszert, dialektikát
felépíteni, aminek belső dinamizmusától
az anyag élni kezdhet.
_. Ez néhány mai nagy rendező
turgiai alaptétele is ...

drama-

Maár Gyula:
- Mindenkié, akinek a tétje az emberi
lét-dráma. Bergmantól. Bressontól kezdve
mindenkí így építkezik, aki arra törekszik, hogy a lecsupaszított alaphelyzeteken
belüli árnyalatok tegyék széppé vagy drámaivá az embernek önmaga megvalósításáért folytatott küzdelmét, Számomra természetesen adódik ez a szerkesztésmód
már csak azért is, mert pontosan tudom,
hogy ügyetlen vagyok a mesebonyolításban ; de nem is akarok ügyes lenni ...
-- Három eddigi filmje, a Prés, a Végül
és a Déryné tudatos alkotói program, karakteres rendezői egyéniség körvonalatait
rajzolja ki, noha első pillantásra eléggé eltérő jellegű filmek ...

Végül
Maár Gyula:

- A megállapítás első fele hízelgő. Természetesen minden filmnél megújulásra
törekszem, talán mégis nyilvánvaló, hogy
mindhárom film egyazon kéz munkája. Az
elsőt jócskán megterheli bizonyos iskolásság, ami abban nyilvánul meg, hogy belezsúfolódtak többé-kevésbé megemésztett
kulturális élményeim. Ezt persze nem szégyellem, hanem természetesnek tartom. A
Végül - furcsa módon, noha a témából
kezdetben megrendelésre, más rendező
számára kellett volna forgatókönyvet készítenem - mégis tisztább, sőt személyesebb film lett, mint a Prés. Úgy kezdődött, hogy kaptam egy novellát, írjak belőle forgatókönyvet. A novellát végig se
tudtam olvasni, annyira nem tetszett, de

megfogott az anyagban az alaphelyzet. S
egyszer csak ráéreztem, hogy ennek kapcsán tulajdonképpen a saját múltamról, az
ahhoz fűződő viszonyomról is tudok beszélni . . . Ami a stílust illeti, nyilvánvaló,
hogy mindhárom film nagyon hasonlít
egymáshoz. Aminek nyilván az is oka,
hogy én tulajdonképpen dilettáns vagyok
a filmezéshez, az úgynevezett profi filmezéshez, a szó konvencionális szakmai értelmében, azaz csakis így tudok filmet
csinálni; ez viszont annyira evidens kifejezésmód számomra, ahogy egy ember
megszólal. Csak ennyit tudok a "stílu·
somról" . A Végül esetében az a problé-mám, hogy kicsit lineáris maradt a szerkezete, vagyis részek összeadódásából áll,
s az egyes elemek nem kerültek egymás63

sal olyan bonyolult összefüggésbe, ahogyan szeretném. De azt talán elértem,
amire a Déryné-ben is törekedtem : hogy
mindegyik figurának megadj am a maga
igazságát. Nem ítélkezem egyik alakomról sem: mindegyiket a maga életének
ketrecébe zártan, vergődéseik. kitörési vágyaik iránti megértéssel kezelern.
- Mitő~ aktuáu» a Déryné-ben .fe~vonultatott emberi panoptikum?
Maár Gyula:
- Nem merem a dolgokat ennyire nevükön nevezni, mert olyasmin, amit a kritikák "mához szóló üzenet"-nek vagy hasonlóknak szoktak nevezni, éppoly kevéssé
gondolkozom a filmcsinálás közben, mint
stíluson vagy dramaturgiai
koncepeion.
Ha a film annyit elmond, hogy ilyen vagyok, így látom az embereket, s ha ezt
elég erőteljesen mondja, akkor az maga
az "üzenet". A Déryné-nél sem érdekelt
olyasmi, hogy például - mint többen feltételezték -, lerontva az édeskés porcelánfigurát, valamilyen legendaoszlató Dérynét teremtsek. Mikor elolvastam a naplót, fogalmam sem volt, milyen "az igazi"
Déryné. A naplóból csak az derül ki, milyennek látta - vagy akarta láttatni önmagát Déryné; méghozzá öregen és betegen, amikor a naplót írta. "Az igazi Dérynét" senki sem ismeri. A napló számomra csak nyersanyag, egy asszonysorsról való gondolkodás apropója. Egy aszszony, aki nyilván átlagon felüli tehetség,
külső és belső szorítottságok között, ráadásul egy biológiai változás: a negyvenes
éveinek időszakában - ez kezdett érdekelni. S ehhez hozzáj árult egy személyes
vonatkozás is: Marinak szinte minden előadásán jelen vagyok a színházban. A darabokat persze nem tudom ötvenszer vagy
százszor végignézni; Iődörgök a büfében,
az öltözőben. És egyszer csak úgy éreztem, hogy ismerem - kívülállóként, mégis belülről - ezt a sajátos színházi világot. A színészek belső gyötrődéseit, problémáit, a tehetségek vívódásait, szóval
mindazt, ami a színház.
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_. Vagyis nemcsak a színházi belvilágról,
hanem ennek kapcsán nyilván
másról,
többrő~ is szól a film: a tehetség önkifejtésének problémáiról, önmagához való hűségéről általában ...
Maár Gyula:
- Lehet, illetve remélern. Az a probléma
izgatott, mi módon tudja egy ember legoptimálisabban kifejteni a tehetséget, ami
már nemcsak személyes emberi dráma,
hanem áttételeiben társadalmi ügy is. A
film alapkonfliktusa
tulajdonképpen az,
hogy milyen szűk ösvényeket kell megjárnia egy embernek ahhoz, hogy önmaga
maradjon. Déryné esetében ráadásul olyan
bonyolult helyzetben, amikor már éretten,
tehetségének
mélyülése,
gazdagodása
folytán komplikáltabb személyiséggé vált,
de ezzel egyszersmind fura módon mert a felszíni divatváltozásokkal
nem
tud, és nem is akar lépést tartani - sikereinek körét is szűkíti...
Egyébként nagyon nem szeretem, ha egy filmre olyan
címkéket lehet ragasztani, hogy "lélektani film" meg "társadalmi film". Ha egy
film ilyenre sikerül, az nem jó film. Én
azt szeretném, ha itt kikezdhetetlen egységben jelenne meg mindaz, ami egy ember belső drámája, sorsa, léte, temperamentuma, személyisége - és ugyanakkor
az a konkrét társadalmi közeg is, amelyben él ... Természetesen a Dérynét körülvevő történelmi-társadalmi
közegről nem
sokat tudok, de mikor a naplóban az intendánsról esik szó, ez megjeleníti azt a
külső szituációt, amelyben ez a nő élt.
(Mellesleg a napló időrendjével nem sokat törődtem; a legkülönfélébb korszakokból emeltem ki azokat a motívumokat,
amikre szükségem volt a filmhez.)
- Előző filmje, a Végül, noha rendkívül
kedvező
hazai és nemzetközi
kritikai
visszhangot kapott, s rangos fesztiváldíjakat nyert, a közönségstatisztikák
szerint
nem minősíthető
"nagy sikerű filmnek".
Mire számít a Déryné esetében?
Maár Gyula:
- Bizonyos, hogy akik szokványos élet-

Déryné, hol van?

rajzi filmet várnak tőle, afféle Semmelweis-, Madame Curíe-, Déryné-típusú romantikus melodrámát, azok kimennek
majd a moziból. Ennek az elvárásnak ez a
film nem tud és nem akar megfelelni. A
közönséggel való kapcsolat, vagyis a hatás problémája számomra rendkívül fontos kérdés. Hiszen mindenkinek, aki valamilyen alkotást létrehoz - de annak,
aki filmet csinál, annak a leginkább -,
legnyilvánvalóbb cvágya az, hogy minél
több emberhez szoljon, minél többen értsék, minél többen szeressék, minél több
embernek legyen fontos az, amiről beszél.
Csak az a gond, hogy ez természetesen
nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati.
Amikor a filmet csinálom, akkor azt képzelem, hogyelementárisan
hatásos filmet
csinálok, tehát úgy képzelem, hogy azon
sírni kell, meghatja majd az embereket,
oda kell figyelni rá. Ezt képzelem, azért
csinálom így, mert hiszen hatást akarok
gyakorolni az emberekre. De természete-

sen tudom: egyáltalán nem biztos, hogy
ezt a hatást el is fogom érni. Azt hiszem,
a filmet attól a pillanattól kezdve kezelhetjük a többivel egyenrangú művészetként, amikortól kezdve az azonnali és egyértelmű, tehát direkt hatást nem tesszük
kizárólagos mércévé. Senkinek nem jut ez
eszébe sem a zenével, sem a színházzal
kapcsolatban, mert hiszen ha a színházban
húszezer ember megnéz egy előadást,
akkor az már siker; vagyis kétszázszor
ment a darab. Szembe kell nézni azzal a
ténnyel, hogy igenis, vannak olyan - sőt
gyakorta a legértékesebb - filmek, amelyek egyszerűen nem váltják ki azt a fajta széles körű érdeklődést, támogatást,
egyértelmű sikert, ami egy ilyen filmet
tulajdonképpen el tud tartani, gazdaságilag is. Ez egyszerűen tény. Mit lehet tenni? Az egyik lehetőség, hogy az azonnali
hatást kérjük számon, de akkor zsákutcába jutunk, mert ez színvonaltalansághoz
vezet. Az embereket tulajdonképpen elég
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könnyű becsapni ... Ugyanakkor az a tapasztalatom, hogy az igazán jó dolgok
mégis felhívják magukra a figyelmet,
mert a nézők lassanként megérzik magát
a konzekvenciát, az őszinteséget. Persze,
meg kell próbálni minden eszközzel a közönségtől elválasztó szakadéknak a "betömését". Másrészt viszont bizonyos mértékig tudomásul kell venni, hogy létezik.
Voltak és vannak olyan filmek, amelyek
nem biztos, hogy akkor hatnak, abban a
pillanatban, amikor elkészülnek; tehát
már a film is képes differenciáini a közönségét. Ahhoz, hogy valami egészen magasrendű legyen művészileg, és ugyanakkor átütő, nagy társadalmi sikert is arasson, ahhoz a történelemnek, az adott pillanatnak kivételesen szerenesés összetalálkozása szükséges. Én csak a magam munkájához lehetek hű. Hogy hogyan fogadják, azt csak remélhetem. Arról nem beszélve, hogy ha a skála tényleg széthúzott - egészségesen széthúzott -, akkor
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olyan körforgás is létezik, amelyben igenis
készülnek olyan filmek, amelyek kevesebb embernek szólnak ugyan, de fontosak. S ezek igenis termékenyítő hatással
vannak a tehetséges kommerszfilm-gyártásra, mert a kommerszfilm-gyártás lényegében a fontos filmművészetnek az
eredményeiből él. Tehát azoknak a megújulásai, akik az új erőfeszítéseket teszik,
adják az inspirációt, amitől a kommersz
mássá és mássá lesz, hogy ha jó. Mindenfajta filmet lehet csinálni, de mindenfajta
filmet jól és tehetségesen kell csinálni ...
Most Loearnóban nagydíj at nyert egy belga film. Egy olyan film, amelyiknek a
tempója az én filmjeimhez képest is esigalassúságú. Nekem nagyon tetszett ez
a film, érdekesnek találtam. A záróestén,
két ócska kommerszfilmnek a vetítéséri a
moziban egy gombostűt sem lehetett volna leejteni. Ezután került sor a belga film
vetítésére; s ehhez 150 ember ült be. Pedig jó film, politikailag is becsületes, tisz-
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tességes,
filmművészetileg
konzekvens.
nagyszerű alkotás. Tudomásul kell venni.
hogy ebben a pillanatban ilyen a közízlés.
- Utalt az említett belga film rümusára.
úgy látszik, ennek is lehet szerepe a visszhangtalanságban .. ,
Maár Gyula:
- Biztosan van szerepe, de hát hogyan
. változtathatna meg egy ember azt a ritmusrendszerét, amin belül ő a dolgokat
kifejezni képes, és az ő erényei egyszerűen ezzel a ritmusrendszerrel
függnek
össze? Ez egy ritmikailag így gondolkodó
ember, Lehet, hogy bizonyos filmezesi
gyakorlat szerint ez a ritmus lassú, de ez
nem jelenti azt, hogy valami önmagában
véve lassú vagy nem lassú. A lassúság is
relatív; minden fontos dolognak saját ritmusrendszere van.
- Talán
konfliktus

mégis ez a közönséggel
egyik fő oka?

való

Maár Gyula:
- Ezek külsődleges szempontok. Ilyen
alapon az irodalomból ki kellene seprűzní

a novella műfaját. mert a nagykozönség
kevésbé szereti, mint a regényt. Novellaolvasásba nem fogunk bele, mert alighogy
belejövünk. már vége is...
Na de mit
mondanak az efféle szempontok egy mű
lényegéről? A világon semmit, pedig nagyon is létező szempontok...
Magyarán,
csinálni kell a dolgunkat. Egyetlen érvényes mérce van: az, hogy én. a másik, a
harmadik, meg mindenki, mennyire tudja
ténylegesen megvalósítani önmaga tehetségét, hogy mennyire tehetségesen csinálja azt, amit csinál. A többi nem rajtam
múlik. Természetesen azt szeretném, nagyon mélyen, belülről szeretném, hogy
hasson, amit csinálok, mert különben nagyon árva az ember. De remélem, sőt meg
vagyok róla győződve, hogy a filmet később többen fogják szeretni. Biztos, hogy
nehézségek lesznek a Déryné fogadtatásánál is, és arra is számí tan om kell, hogy
sokan otthagyják majd a mozit a film
vetítés e közben, de engem főként az érdekel, hogy aki benmarad, az mit gondol
rólam, illetve arról, amit a filmben megfogalmaztam.
(Zsugán István)
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Fehér Imre emlékezetére

Nyolc film után félbeszakadt
Fehér Imre
életműve. Életműve, amely a csúcspontján
kezdődött el.
Harmincesztendős
volt éppen, amikor a.
Bakaruhában rendezéséhez hozzáfogott. A
rákövetkező
május elsején mutatták
be
Fehér Imre első filmjét; akkoriban, legalábbis minálunk, feltűnően, talán túlságosan fiatal volt ahhoz a hatalmas sikerhez,
amely filmjét fogadta.
Babérkoszorú nehezedett rá ettől kezdve
Fehér Imrére. Nem a jelkép kézzelfogható
értelmében, hiszen életművére,
élete művére díjat sosem kapott. Elismerést, hírnevet. Az első siker - világsiker - vakító
fénye vetett árnyékot az életére.
Három és fél millió néző látta a filmet
idehaza. Huszonnégy
országban mutattá k
be. Egyike a "budapesti tizenkettőnek";
az
államosított magyar filmgyártás
huszadik
évfordulójára
szavaztak magyar filmművészek és kritikusok a két évtized legjobb
filmjeire, s ezeknek, az így elismert legjobbaknak egyike a Bakaruhában.
Valóban az. Milyen szépeket írtak róla
külföldi kritikusai!
Akkoriban
még nem
jött divatba a magyar film, még nem
övezte az a figyelem és érdeklődés, ami néhány évvel később körülvette már a magyar filmművészetet.
A Pravda kritikusa
így írt: "Mesterien ábrázolja a kisváros
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és az első világháború első hónapjainak
légkörét. A vasútállomás
Jelenetei, amelyekben vonatok indulnak a frontra, már
kissé hervadt kokárdákkal kidíszít ett katonákkal, Magyarország egész nyomorúságát
pátosz nélkül, magyarázó szavak nélkül,
csupán képekkel, kifejezően, tisztán ábrázol ják ... Egy fölösleges hangzatos szó sem
hallatszik,
semmi hamis pátosz, semmi
e1'őltetett bőbeszédűség, nem, csak egy szerény történet, amely amellett mélyen emberi, egyszerű és mégis hallatlanul hatásos." A francia Cinéma kritikusa: "Fehér
Imre különleges rendezői tehetségéről tesz
bizonyságot ... Elbeszélésmódja
hajlékony
és tömör, a fények és hangok alkalmazásának kifejező művésze, egész filmjét áthatja az emberek és apró ügyeik, gondjaik
szeretete ... Az érzelmek túlfűtöttségének
és a szomorúság sajátos keverékének
páratlanul finom megoldását adja ... A dolgok puszta kimondása helyett sugallni tudja. mondanivalóját."
Les Lettres
Fransaises: "Nem lehet elfelejteni néhány jelenetet: a katonák hadba vonulása, a vá-

sári ünnepély, a templom melletti gyűjtés,
a teniszparti,
a lépcsőkön lótás-futás,
a
cselédfolyosó."
Az aradi sziiletésű, egykori kolozsvári
bölcsész Fehér Imre, aki 1950-ben szerzett
filmrendezői
diplomát, s ezután nemcsak
fl filmgyárban
dolgozott, hanem a főiskolán tanított is, első filmjével mindjárt pályafutása csúcsára érkezett. A Bakaruhában Hunyadi Sándor novellájából készült,
Hubay Miklós írta, Badal János fényképezte. Bara Margit és Darvas Iván játszotta a két főszerepet. Bara Margitnak ez
második filmszerepe volt.
A legközelebbi tavaszon mutatták be Fehér Imre második filmjét. Az Égi madár
Móricz Zsigmond művéből készült. A következő májusban: Kard és kocka. Kalandos történet a kuruckorból, írta Remenyik
Zsigmond. Ugyanez év végén: Gyalog a
mennyországba. Mai téma. Bukás. Szünet.
Két és fél év múltán: Húsz évre egymástól. Mai téma. Egy év múlva: Asszony a
telepen. Ez is mai téma. Most már négyesztendős
szünet
következik,
s akkor,
1967-ben: Harlekin és szerelmese. Hét esztendő után, ez idén: Tűzgömbök.
Mire jutott
ezekkel
a filmekkel?
B.
Nagy László, a magyar film fejlődésének
lehetőségeit
keresve, tévutakkal
vitázva,
két esztendővel a Bakaruhában után, fölsorol néhány filmet - Emberek a havason, Talpalatnyi föld, Körhinta, Bakaruhában, Szakadék, Ház a sziklák alatt -,
amelyeket követően "kölcsönzött
fogások
már semmit sem lendíthetnek
filmművészetünkön".
Hát Fehér Imre művészete?
Lendült-e? Megtorpant-e?
Francia kritikusa írta: "Filmjét áthatja
az emberek és apró ügyeik, gondjaik szeretete". A nyolcadik filmmel félbemaradt
életműre visszatekintve:
Fehér Imre minden filmje az emberek és apró ügyeik,
gondjaik iránti szetetetben. fogant. Konokul kísérletezett
mai témákkal. Az ember
hányattatása érdekelte, kiszolgáltatottsága
önnön erkölcsének,
környezetének,
véletleneknek; az érdekelte, hogy az ember oly

gyakran vall kudarcot képességei és leg",:
jobb igyekezete ellenére is ..
Önmaga sorsa ihlette volna a filmjeit?
Ki tudja? Csöndes ember volt, visszahúzódó, másokat nem terhelt meg a gondjaival. Viselte, hordta a nyomasztó bobérkoszorút, de panaszt aligha lehetett hallani
tőle. Szomorkás mosoly játszott az ajkán.
Dolgozott, küzdött. És újra meg újra filmet rendezett. -Kísérletezett.
S legutóbbi
filmjén, az utolsón, mintha ismét ígéretet
tett volna. Mintha magára talált volna.
Arra a hangra, amely valóban az övé, a
finom lírára, amely a belső emberi világot
érzékeliemé.
De ez a filmje, a Tűzgömbök lett az
utolsó. Mire jutott volna a következővel?
Ezt már nem lehet kérdezni sem. Amint
azt sem lehet kérdezni, hogy mi kellett
volna a Bakaruhában sikerének folytatásához. Megijedt-e a rásugárzó erős fényben önmaga árnyékától? A bukás, a kemény kritika riasztotta meg, vagy épp ellenkezőleg, megértő takargatása, mente getése hibáknak, szókimondó segítés helyett,
ez tette volna bizonytalanná,
hogy saját
fogását nem lelte, amivel lendíthetett volna a filmművészetén?
Nem vetett a szemünkre semmit, s mi
is csak kérdezhetjük:
megtettük-e
iránta,
amit kellett, azt tettük-e, amit kellett?
Életműve, élete műve megmarad. Lehet,
hogy a múltat őszintén, s mégis a magunkmúltjaként
vállaló, s mégis keményen elítélő, történelmi önvizsgálatot foly..,
tató filmjeink sorát valóban a Bakaruhában nyitotta meg. Fontos-e tudnunk, hogy
ihletett-e ez a film másokat, fontos-e hallani tőlük maguktól, hogyaBakaruhában
ihlette újabb és újabb önvizsgáló történelmi filmjeink rendezőit? Fontos-e, hogy ők
maguk is érezzék, tudják, mondják ezt a
hatást?
A Bakaruhában a magyar filmművészet
igaz értéke, s az is marad. Mire tanít? Becsületre, nyíltságra, önmagunk vállalására.
Zay Láll16
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AFILM
ÉS KÖZÖNSÉGE

Mit jelent Önnek a film?
Válaszol:
- Mikor
lődni?

Cseres Tibor író

kezdett

a filmírás

iránt érdek-

- Régesrégen, és folyamatosan míndig,
ma is érdeklőd öm a filmírás iránt.
- Mely filmjeink fűződnek
véhez, filmírói tevékenységéhez?

az ön ne-

- Lehetőségem a filmírásra igazából
1957-től nyílt, ámbár előtte is volt egy
filmem: a Zsebek és emberek. Ez rövid játékfilm volt, szatíra, BáR Frigyes rendezte egy komíkus játékomból. Ezután következett 1957-ben - egy
Móríczadaptáció : az Égi madár, Fehér Imre
rendezte. Ezt követte a Pesti háztetők
1960-61-ben - a regényt és a filmet körülbelül egyszerre írtam, az utóbbit Kovács Andrással, a rendezővel -, ezután
következett néhány éves távközzel a Hideg napok. Ezek a megvalósult filmjeim,
amelyekre mint filmográfiai adatokra hivatkozhatom.
-

A Hideg napok mikor
1965-66-ban.

készült?

Idestova tíz éve.
Igen; mármint a film. A regény már
néhány évvel előbb elkészült.
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- Ezek tehát a közönség körében ismert film-munkái,
a pálya látható része;
bizonyára van egy nem látható része is. A
látható részt úgy lehetne jellemezni: fölfelé ívelő pálya, amely viharos vitákat kiváltó nagy sikerrel végződik. Miért végződik? Mi az oka, hogy az ön neve tíz
éve nem szerepel a filmográfiában?
- Némi iróniával jellemezve: egy fölfelé ívelő és a felhők között eltűnő pálya.
Én azonban a filmírást, mióta elkezdtem,
tulajdonképpen soha nem hagytam abba.
A filmgyár időnként rendelt, főként 1965ig rendelt tőlem forgatókönyveket vagy
filmnovellákat. Ezeket én mindig filmregénynek írtam meg - így nevezem -,
nem azért, mintha a filmgyár ezt kérte
volna tőlem, hanem mert mindig számoltam a filmgyárban általában valószínű
és szokásos elhullási aránnyal. Arra töreked tem, hogy amennyiben nem lesz olyan
szerencsém, hogy munkám napvilágra kerüljön a moziban, tehát film legyen belőle
legyen kiadható legalább könyvben.
Bizonyítékául annak, hogy megdolgoztam
a bérért, másrészt azt is bizonyítva, hogy
volt valami 'elképzelésem
egy filmről,
amely esetleg nem készűlt el. S többnyire
csakugyan nem készült el. Ha jól emlékszem, négy vagy öt filmet írtam, ami film-

ként nem, csak könyvalakban került nyilvánosságra.
- Mik ezek és mi lett a sorsuk? Miért
nem lett belőlük film?
- Három példát mondok el hirtelenjében; három kisregényemnek volt köze a
filmgyártáshoz. A harmadikat ugyan csak
a lelkemben "rendelték meg", az első kettő azonban valóságos megrendelés alapján
készült. Az egyik 1956 után, 57-5S-ban:
az Ember fia és farkasa. Máig sem tudom,
hogy miért nem lett film belőle, a rendezői szeszély vitte útfélre, vagy valamilyen
más hasonló, azonos témakörből származó megvalósult film tette fölöslegessé. Lehet, hogy ami megvalósult, jobb az enyémnél, de az Ember fia és farkasa - ezt a
mai olvasó is tapasztalhatja - filmszerűen
szól arról a történelmi néhány hétről, 56
őszéről. a történelmi szituációt őszintén és
- úgy vélem - tartós érvénnyel ábrázoló mű. Ma már nem ajánlanám, hogy film
legyen belőle, ma már minden más, másképpen kellene megoldani ezt a feladatot
is. De ha mondjuk 63-ig megcsinálják,
filmre kerül, akkor ma is híradás volna
arról a korról, olyan hosszú érvénnyel,
amennyire művészi lett volna a film, talán potenciálisan erősebb érvénnyel, mint
az én novellám. Ezzel az írásommal úgy emlékszem - két rendező foglalkozott. Neveket nem szívesen mondanék. A
következő példa a Búcsú nélkül című filmforgatókönyvem, amely kisregény formában éppen a hetekben jelent meg új kiadásban Siratóének
című kötetemben.
Ezen - ha jól emlékszem - négy vagy öt
rendező kapott nagy kedvvel. Az első, aki
szenvedélyesen foglalkozott vele, úgy gondolom, az ő akkori presztízs-körülményei
miatt volt kénytelen lemondani róla.
-

Hogy értsem ezt?

- Nem volt ereje végigharcolni a szükséges harcokat. Akkor még nem volt elég
a filmgyári tekintélye hozzá. Az őt követő
rendezők között volt olyan, aki tudta, hogy
ez az írás már a filmgyár előtt volt, de

akadt két olyan rendező is, aki nyomtatásban szerette meg a történetet, s mohón
nyúlt utána. Egyikük néhányórás beszélgetés után hajlandónak mutatkozott a történetet úgy, amint van - természetesen
a maga rendezői koncepciója szerint filmre tenni, ám amikor kiderült, hogy ezt
valaki - egy nála kisebb vagy kisebbnek
vélt rendező - már "látta", elejtette a
szándékát.
A harmadik példa a Bizonytalan század című kisregényem, amely szintén a második világháború utolsó idejéről
szól - akár a Búcsú nélkül -, és a budai
önkéntes ezred egyik harci epizódjával fejeződik be. Ezt filmgyári megrendelés nélkül írtam, de filmnek szánva, filmre képzelve, úgy képeztem meg, hogy film lehessen belőle. Ezzel is legalább két rendező
foglalkozott - talán három - és a sorsa
többé-kevésbé hasonló volt a Búcsú nélküléhez. A második rendező, aki minden addigitfelülmúló lendülettel és szívélyességgel kérte tőlem - és én hasonló szívélyességgel adtam oda neki, nem lévén
lekötve -, miután értésére adtam, hogy
ezt valaki már "látta", oly durván szakította meg velem a kapcsolatot, mintha becsaptam vagy megsértettem volna. Holott
nem én kezdeményeztem a kapcsolatot.
A szívélyesség maximuma és a hangulat
megfagyása között alkalmasint csak másodpercek telhettek el egy adott idő pillanatában, s ez az, amit én nem értek. S
most jut eszembe, volt még egy vállalkozásom, úgy 15 éve: Az ezüst pajca a tatárjárás meg Kőműves Kelemen történetének együttlátása Erdélyben. Ezt a vállalkozást azonban az előbbiektől különböző, egészen más sors vezérelte le a pályáról. Azért is feledkeztem meg róla.
- Visszatérve az alapkérdésre: ez az
oka a tízéves sziinetmek, annak, hogy 1965
óta nem kezdeményez
filmet, illetve nem
kap megbízásokat a filmgyártól?
- Magam soha nem kezdeményeztem
filmet. Azt pedig nem mondhatom ennyire
kategorikusan, hogy 65 óta nem kapok
megbízásokat, mert azóta is rendeltek tő-
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lem forgatókönyvet. Három vagy négy éve
volt egy próbálkozás, amiben eleve nem
nagyon bíztam ugyan, de ami olyan kedvenc témámhoz kapcsolódott, hogy nem
tudtam nem elvállalni a feladatot. Megcsináltam, végül is magamnak, ugyancsak
kisregény formában; Rokonkereső a címe.
Ez a vállalkozás Vámbéry Ármin, Reguly
Antal és Kőrösi Csoma Sándor történetéből ötvözött olyan egy-életrajzot, amely
mind a háromra jellemző, amely általában jellemző a magyar keletkutatók sorsára és tragikumára. A regény azóta már
megjelent az Itt a földön is círnű kötetemben.
És mi lett a forgatókönyv

sorsa?

Talán még most sincsen elveszve.
Azt tudom, hogy ahogyan én megírtam, az
senkinek sem tetszett a megrendelők közül, a: rendezőnek sem, a csoportvezetőnek sem, a dramaturgnak sem. Ök valami
mást' akartak, akarnak belőle csinálni, és
talán csinálnak is. Körülbelül értem, hogy
mi az, ami nem tetszik nekik benne, de
én mást írni nem tudnék, a nemtetszés ellenére sem. Nagyon kedves nekem a történet, sok számomra kedves részlete van,
egyíkét-másíkát
vívmánynak is tekintem.
A rendező - nyilván a saját élményanyagára építve egészen másra gondolt.
Örülnék, ha filmjét megvalósíthatná, még
ha nem is az én alaprajzom szerint, hanem csak imitt-amott megőrizve abból valamit. Ebből a témából mindenképpen színes, szép film lehetne; szovjet területen,
Üzbegisztánban, Turkméniában
lehetne
forgatni, nagyon szép mi1iőben, szovjet és
magyar szereplőkkel.
- Nem érzi-e - most más kissé általánosítva a kérdést -, hogya' magyar íróknak és a magyar filmgyártásnak
az a fajta,
bár nem konfliktusmentes,
de mégis meghittnek mondható kapcsolata, ami az ötvenes évek elejétől körülbelül a hatvanas
évek közepéig volt jellemző, az utóbbi
években, évtizedben megromlott? Ezt most
nem a filmírőtól, elsősorban a megfigyelőtől kérdem.

72

- Szeretnék pontosan válaszolni. Nem
tudom, milyen volt 65-ig az írók és a
filmgyár viszonya, és tulajdonképpen azt
sem tudom, milyen azóta. Legfeljebb azt
tudom, hogy az enyém hogyan alakult, és
ha nem jól, ezt mindig úgy tekintem, mint
esetleges kudarcaim következményét. Ezt
nemcsak a szerénység em vagy álszerénységem mondatja, hanem mert nem tud hatom, kit bántottam meg esetleg menet
közben, s nem annak következtében rekedtem-e kívül valamin, amin szerettem volna belülmaradni. Azt, hogy a film, a maIgyar film hatással volt énrám, és folyamaltosan hatással van, nem hogy nem tagadom, de - mint az elmondottak is bizonyítják - örömest vállalom.
- Vajon az írók és a filmgyártás elhidegülésében - ha van ilyen szerepet
ját'3zanak-e egyéb okok, más elidegenítő
tényezők
is? Például anyagi, szervezeti,
az írói munka megbecsülésével,
a film
egészében való értékelésével
összefüggő
okok?
- Én nem törődöm efféle szempontokkal. Azt hallottam - ebben nem vagyok
bizonyos, mert nem vizsgáltam meg a változó honorárium-rendszereket
-, hogy a
filmgyári honoráriumok az utóbbi tíz évben nem emelkedtek úgy, ahogy általában
a honoráriumok, sőt az adott honoráriumrendszeren belül is az alsó határok felé
való megszorításokról, a felső lehetőségek
mellőzéséről, szűkítés éről beszélnek. Ezt
nem tudtam követni, mert - mint említettem -, azóta csak egy megbízásom
volt, és egyébként sem éreztem fontosnak,
hogy ezt kutassam. Mindenesetre az írót a
filmíráshoz feltétlenül a nagyobb honorárium csábíthat ja el, mert a tapasztalat az
- és ez majdnem biztos tapasztalat -,
hogy amíg az író a filmnek dolgozik - ha
nem vigyáz arra, hogy amit ír, egyben
nyomdaképes is legyen -, mint író óhatatlanul destruálódik. S ezt a kopást a
filmgyártásnak meg kell vagy meg kellene
fizetnie, nemcsak összegszerűen - a végterméket -, hanem a kockázatot is.
-

Ezt hogy érti?

- Kockázaton azt értem, hogy ha még
olyan jó filmmatériát hoz is létre az író,
abból csak szerencsés körülmények között
lesz film. Akkor általában nem veszít rajta
anyagilag, akkor nem hogy pénzén él van,
de érdemes dolgoznia. Ám a filmíró a filmet író író - kockázata éppen az,
hogy legfeljebb minden harmadik-negyedik alkalommal jut ebbe a szerenesés helyzetbe. Holott ő esetleg ugyanazzal a lel.kesedéssel, műgonddal, ugyanazzal a belső
kopással, horzsolódással hozta létre azt a
művét is, ami nem megy keresztül a fórumokon, vagy bármi oknál fogva nem kerül
leforgatásra, mint a szerencsésen kifutó
filmet.
A "bármi ok" nemcsak az írótól
független, esetleg tőle függő okot is jelenthet; például azt, hogy nem képes teljes
mértékben alkalmazkodni a rendezői vagy
a megrendelői igényekhez. Ilyen esetekben általában nem lehet pillanatnyilag eldönteni, kinek van igaza. Az dönti hát el
a vitát, aki rendelkezik a döntés eszközeivel; tehát nem az író. Erre a kockázatra
gondoltam, amit kizárólag az írónak kell.
vállalnia. Ha így nézzük: nagyon szűkösen
jut a pénzéhez. Illetőleg csakis akkor jut a
pénzéhez, ha könnyű kézzel dolgozik, és
két-három hét alatt összeüti azt, amit ha
nem könnyű kézzel - lelkiismerettel csinál, esetleg fél évig ír vagy még tovább,
mert a megismételt átdolgozások aztán elveszik a kedvén kívül az idejét is. Az író
azonban, amíg filmet ír, nem veszítJheti el
a kedvét, kitartását, türeimét : ez mind
benne van abban a kockázatban, amiről
beszéltem.
- Említette, hogy forgatókönyveit
filmregény formában írja meg. Összefügg ez
azzal is, hogy azok a rendezők, akikkel
együtt dolgozott, ezt várták, ezt kérték?
- Nem emlékszem rá, kértek-e tölem
valami ilyesmit. íróként azonban úgy érzem, mindig is úgy éreztem, hogy a forgatókönyv - a szó szoros értelmében nem az író, hanem a rendező dolga. Az
ő dolga, hogyaszöveget
úgy vesse a papír jobb és bal oldalára, ahogy. ő akarja,

a maga rendezői elképzelése szerint. Az
írótól ezt nem szabad várni. Az írótól
mindent szabad várni, ami képzelet, megfogalmazás, akár dialógust is, de a szöveg
kétfelé dobását, és azt a "lemeztelenített"
szöveget, amelyből a rendező szuverénül
- az írótól függetlenül vagy az írótól
függve - most már a filmet, a filmjét
akarja megvalósítani, azt nem; az - a
végső forma - szerintem a rendező dolga. Nem is vállalkoztam soha erre, illetőleg, ha vállalkoztam, akkor kényszerből,
és mindig meg is bántam, ha belefog tam
olyan forgatókönyvbe, amely tulajdonképpen "technikai" forgatókönyv. Ez tőlem
idegen forma, lehet, hogy nem is értek
hozzá. És nem is akarok érteni hozzá,
mert ez másik szakma.
- A Hideg
gyan készült?

napok

forgatókönyve

ho-

- Miután a regény már elég régen járta a maga útját, s öt rendező már foglalkozott vele, majd elejtette, Kovács
András felfigyelt rá. Talán csak azért,
mert kapott tőlem egy példányt a regényből és belenézett. Tény, hogy felfigyelt rá,
és megtetszett neki a benne rejlő lehetőség. Mivel a regényből színdarabot is írtam, ami aztán később megjelent, annak
a kéziratát is odaadtam Kovácsnak, és ő
ebből a kettőből, a regényből és a színdarabból írta meg a technikai forgatókönyvet, a saját hozzáadott szándékai szerint.
A munka

során konzultáltak?

- Több ízben beszéltünk a filmről,
úgyhogy nem mondhatom, hogy szándékom ellenére csinált volna bármit is.
-

A színdarabot

bemutatták

?

- Nem. Talán éppen azért nem, mert
film lett belőle.
- Visszatérve
az ír6k és a filmgyár
viszonyára:
mi a véleménye
erről mint
az lrószövetség
Prózai Szakosztálya
vezetőjének?
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- E minőségemben az irók és a filmgyár kapcsolatáról nem mernék nyilátkozni. Lehet, hogya hangulat a filmgyárral
kapcsolatban nem a legkedvezőbb, de ezt
megcáfolhatja néhány író, akinek jobb
a tapasztalata, úgyhogy nincs jogom ezt a
kapcsolatot nehezményezní,
vagy ínkriminálni. Nem általánosíthatok,
már csak
azért sem, mert soha nem lehet látatlanban eldönteni, hogyafilmgyár
mikor mellőz jogosan valakit, és mikor tesz jogtalan gesztust - ha van ilyen. Ezt hát én
sem tudom megállapítani, legfeljebb esetenként dönthetném el - ha tudnék egyáltalán eseteket -, mikor jogos vagy jogtalan, mikor sérelmezhető egy kapcsolat
kezdete vagy befejezése. Mert hiszen általában a befejezésről van szó, a panasz
akkor szokott felharsanni, amikor a filmgyár és az író között a kapcsolat megszakad, vagy megszakadofélben
van, és a
filmíró mellőzve érzi magát. De ismerve
ennek a kapcsolatnak a nagyon kényes és
eleve furcsa voltát, még konkrét eseteket
is nagyon nehéz volna, nagyon körültekintően kellene megítélnem. Az általánosításnak pedig végképp nincs értelme.
- A magyar irodalom mindig jelen volt
a magyar filmművészetben,
ám az utóbbi
években a szerzői filmek irányzata mintha kissé szűkíteUe volna jelenlétét. Sokan
üdvözölték, sokan vitatták
ezt az irányzatot; ön hogyan vélekedik róla?

- Nincs elítélő véleményem, mert a
szerzői film nagyon érdekes lehet. És mivel ahogy említettem a rendező
szuverenitását eleve tisztelem, s az író behatolását a filmbe a jogkörök olyan megosztásának tartom, amelynek során alkalmasint az író veheti át a rendező szerepét, elképzelhetőnek, jogosultnak tartom
ennek a fordítottját is - noha ekkor az
író kiszorul a filmből. De ezt mint irányzatot, mint lehetőséget elvetni nem lehet,
és az eredmény dönti el, mikor jogosult.
De hát ez Kolumbusz tojása, nem én találtam ki, csak én gondolom most hirtelen
végig. itt egy dolog lehet gyanús; ha a
lángelméjű filmrendezők egyszerre úgy
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megszaporodnak. hogy mindnek a saját
élete és íróísága
válik világfontosságúvá.
Nem abban az értelemben, hogy az élményeik, hanem hogy a saját életük eseményei válnak művük központjává. Ez az
iróknál is gyanús; a rendezőknél talán még
gyanúsabb.
Kielégítőnek
tart ja-e az irodalom
jelenlétét filmművészeWnkben?

- Nem érzem magam feljogosítva, hogy
válaszoljak. Már csak azért sem, mert az
irodalmi életben is folynak viták, különösen a filmre alkalmas próza körül; sokan
a prózairodalom mai állapotát aggasztónak
tartják. Tehát mielőtt válaszolnék, előbb
a prózairodaimat
kellene megvédenem,
külön-külön
minden prózaírót és magamat is, visszaverve minden támadást - s
ez ízlésem ellen volna. Másrészt a többi
próza író magamagát is meg tudná védeni,
de szintén nem teszi, mert ez a kritika
dolga úgy általánosságban. Mindenesetre:
lehetne ez a prózairodalom sokkal roszszabb, és mégis tudhatna a filmgyártásnak nyersanyagot adni, de előfordulhatna,
hogy sokkal jobb, és mégsem tud adni.
Vagyis az összefüggés nem egyenlőségjelszerű.
- Ha a prózairodalomét aggasztónak, a
filmművészet állapotát
egyenesen válságosnak ítélik sokan. Tény, hogy a műuészi ambícióval készült magyar filmek látogatottsága az utóbbi időben aggasztóan
megcsappant. On szerint lehet-e ezzel öszszefüggésben válságról beszélni, s ha igen,
mi az oka?

- Szerintem a látogatottsággal összefüggésben nem lehet megítélni, hogy válságban van-e a magyar filmművészet. Lehetne a magyar filmgyártásnak akár több
olyan filmje, amely már második éve fut
sikerrel a legnagyobb mozikban - mégis
vergődhetne válságban. Nem tudom hát
megmondani, van-e válság, mert nem ismerem annyira a magyar filmgyártást;
az évi húsz filmből legfeljebb ha ötöt-hatot ismerek. Altalában azt nézem meg,

ami biztos, hogy jó, vagy aminek a bemutatójára a rendező meghív.
- ts folyamatosan,
találja azt az öt-hat

minden
magyar

évben megfilmet, ami

"'1
JO.

Minden évben van öt-hat magyar
film, amit érdemes megnézni. Ezért
én
nem mernék válságról beszélni, inkább
azt mondanárn, hogy bizonyára
vannak,
hullámzások a magyar filmgyártásban ezeknek lehetnek szervezeti vagy egyéb
okai -,
de a kívülálló számára nincs
olyan biztos jel, ami valami újszerű válságjelenséget mutatna, én legalábbis nem
tudok megállapítani ilyesmit. Igaz, hogy
összehasonlítani sem tudom filmgyártásunkat a külföldivel,
mert ebben is járatlan vagyok.
- Hogyan lehetne
járatosabbá tenni
íróinkat a filmkuttúrában,
s egyszersmind
szerosabbra fűzni kapcsolataikat
a filmgyártással ?
- Az eleven és folyamatos kapcsolatot legjobban az szolgálná, ha a filmgyár
illetékesei minden magyar irodalmi alkotást elolvasnának, mint ahogyelolvasnak
minden külföldit is, ami iránt érdeklődnek. De a magyart kötelességszerűen kellene elolvasniok. Lehet, ihogy ezt meg is
teszik. Lehet, ezt nem tudom. De ezzel
párhuzamosan köt.: ességük volna - azért
kötelességük, mert más ezt nem teheti meg
helyettük - az írókat, azt a nagyon kevés
számú írót, akikre számítanak vagy számíthatnak,
a filmgyártás
folyamatában
tartani. Nem úgy, hogy megrendelésekkel
halmozzák el őket - vagy álmegrendelésekkel korrumpálják íróiságukat -, hanem azzal például, hogy minden jelentős
hazai és külföldi filmeseményt az írók elé
tárnak, ahogya rendezők elé tárnak nyilván hivatalból minden hozzáférhető újdonságot. Volt idő, amikor - átmenetileg,
néhány hónapig - megtette ezt a filmgyártás, amikor meghívták bizonyos vetítésekre az írókat. Nem többet akkor sem,
mint ötvenet, tán még annyit sem - az
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ötven ben benne is volt minden író, aki e
tekintetben számításba vehető -, s meghívták őket azoknak a filmeknek a vetítésére is, amelyekről tudták, hogy nem
kerülnek forgalomba, de látásuk egy jövendő filmíró számára olyan előny, amivel rengeteg fölösleges erőfeszítést, küzdelmet, tévutat takaríthat meg. Nemcsak
azért fontos a tájékozottság, hogy az író
ne a járt nyomon haladjon tovább, nem
kevésbé azért is, hogy ne képzelje saját
leleménynek, amit előtte mások rég kitaláltak,' s régen közhely már. Ha a másodhetes mozikban az utcánkbeli suhancgyerekkel együtt látom a filmeket, akkor
semmilyen előnyt nem érzek vele szemben; akkor azt érzem, hogy ugyanannyit
tudok a filmről, mint Ő. Ha egy író külön
képezni akarja magát a filmi gondolkozásra, akkor legjobb előtanulmány a filmgyártás világfolyamatában való jártasság,
legalább a képzelt jártasság.
- Visszatérve a személyes szférába: mi
t'onzotta önt kezdetben
a filmhez, s mi
élteti máig ezt a vonzalmát?
Túl azon,
hogy az író számára ez is egyfajta megélhetés, illetőleg megnyilvánulási
forma.
- Kezdem azzal, hogy nem megélhetési forma, mert biztos vagyok benne,
hogy a filmből nem tudnék megélni, a
filmből tönkremennék. Íróilag is. Úgyhogy
a film iránti vonzódásom más irányból
jön; a korszerű látásmód megsejtéseből. És
ez a korszerű, filmszerű látásmód - furcsa módon - az irodalomba való visszakapcsolás révén válik hasznossá az én gondolkodásombanj Mert közvetlenül filmben
fogalmazni ésgondolkozni
csak úgy tudok, ha közbeiktatok egy rendezőt, aki azt,
amit én szövegben, prózában, gondolatban,
mondatban
kövítettem meg, sűrítettem
össze, át tudja tenni filmre. Azt a lehetőséget, hogy én képzelj em el a filmet, eleve
kizárom; ezt, rnint említettem, külön képességnek tartom, IDe az, hogy az általam
íróilag elképzelt film adott esetben mint
látvány visszahat rám, és úgy szolgál tanulságul, hogy egy következő munkámban
előbbre visz, számomra nagyon csábító.,
I
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nagyon vonzó. Nem is szólva arról, hogy
más filmeknél pedig ez a tanulság, ez a hatás a visszakapcsolás lehetősége
ajándékképpen jelentkezik.

a filmrendezők dolgát megkönnyítsem.
És hadd mondjam el azt is, hogy a legtöbb
Íróhoz hasonlóan, én sem tudok a filmmel
t szakítani; mert azt tekintem, hogya magyar filmgyártás személytelen, sokarcú,
változó tekintetű lény, s a maga személytelenségében alkalomadtán mindig képes
arra, hogya szebbik arcát fordítsa az író
felé, az írók felé. Akkor is, ha nemegyszer azt tapasztalják, hogy vannak nagyon kemény orcái is.

- Hogyan realizálódik ez a visszakapcsolás, és mi jellemzi a filmi gondolkodásmód korszerűségét?

- A művészetek közötti érintkezés ma
időnként olyan szoros - különösen a film
és az irodalom közötti érintkezés -, hogy
adott esetben szinte elválaszthatatlanok.
- Mindent összevéve: mit jelent ÖnPontosabban: elválaszthatók, de bizonyos nek a film?
gondolkodási formák a regényben, a novellában és a filmben annyira határos ak r - A film óhatatlanul része a mindenegymással, hogy az átszivárgás állandó, és í napi vagy minden heti eszmélésemnek a
ez nem haszontalan. Ez a korszerű, a filmvilágról. Mással nem pótolható.
re különösen jellemző gondolkodásmód pedig a "rövidre zárt" gondolkodás, s ez nem
egyéb, mint a fölösleges gondolatok elhaCseres Tibor 1915. április l-én Gyergyógyása.
remetén született. 1933-ban érettségizett,
majd a Kolozsvári Egyetem közgazdasági
- A jövőt illető terveiben szerepel-e
karán végezte tanulmányait. Ifjúkorától
a filmírás, ha igen, milyen mértékben?
fogva ír elbeszéléseket, pályája kezdetén
verskötetekkel jelentkezett. A negyvenes
- Nem tudom, írok-e valaha filmre alévekben Békéscsabán volt újságíró. 1950kalmas történetet, regényt, pontosabban
től rendszeresen jelennek meg regényei,
olyat, amelyikből film lesz. De azt tudom,
elbeszéléskötetei ; különböző
folyóiratokhogy naponta írok olyasmit - még akkor
ban, újságokban számos riport ja, tanulmáis, ha tanulmányszerű cikket írok -, amit
nya, kritikája jelent meg. Az Irószövetség
filmben meg lehetne jeleníteni. Ez egy- választmányának és kibővített titkárságárészt a természetemben rejlik, mert képnak tagja, a Prózai Szakosztály elnöke.
szerűen gondolkozom, amondataim képHárom ízben József Attila-díjjal, 1975-ben
szerűek, de tudatosan is arra törekszem,
Kossuth-díjjal tüntették ki.
hogy a fölösleges gondolatok elhagyásával
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Mi van, Hollywood?
Aligha szükséges statisztikai kimutatás annak megállapítására, hogy az utóbbi időszak egyik legnagyobb közönségsikere nálunk is Peter Bogdanovich 1972-ben készült Mi van, doki? című Warner Brosprodukciójú
(tehát hollywoodi) filmje
volt. Hogy egy hollywoodi film Magyarországon - tehát távol Hollywoodtól és a
filmművészeti törekvések tekintetében a
hollywoodi stílustól - ilyen nagy síkert
arathat, egyesekből talán csodálkozást vált
ki. Mások számára meg esetleg az a meglepő (amiről a Filmvilág 1975. 11. számában beszámolt), hogy egy filmkritikusfilmrendező elfogadja Hollywood felkérését a széles moziközönség számára való
filmkészítésre. Bár az tény, hogy alig volt
és van olyan amerikai filmrendező, aki
ne készített volna - legalább többek között - a széles moziközönség számára is
filmet. S hogy ezek a művek - elsősorban szakmai szempontból - nem lebecsülendők, mutatják Peter Bogdanovich alkotásai. [Az utolsó mozielőadás
Larry
McMurtry regényéből (1971); Daisy Miller
- Henry James könyvéből (1972); Mi van,
doki?
eredeti
filmforgatókönyvből
(1972); és Apapírhold
Joe Dawid
Brown művéből (1973).] Mind között "elismerten" a legigénytelenebb a Mi van,
doki? De mivel a siker mégiscsak figye-

lemreméltó dolog, érdemes okait szemügyre venni. Természetesen nem Peter
Bogdanovich vagy Hollywood általános
jellemzése céljából, hanem azzal az igénynyel, hogy mit adott, mit adhat ez a film
a nagyközönségnek.

Közismert, hogy a kritika (gyakran a
szakma is) az ún. szórakoztató filmeket
meglehetősen abszurd módon a művészfilmekkel veti össze, s ennek nevében marasztalja el. (Ha valaki ugyanezt például
egy szimfónia és egy táncdal viszonylatában tenné, nyilvánvalóan ostobának néznék.) Így aMi van, doki?-ban értelmetlen
dolog azt keresni, amit például Eizenstein,
Antonioni műveiben, de a benne föllelhető
sajátosságokat nem lehet egyszerűen kívül helyezni az esztétikai szférán. S nemcsak azért, mert a filmművészet nyelvezetét használja ez a film is, hanem mert
meghatározott
filmesztétikai
élményt vált
ki.
Egyik jellegzetes vonása - bármilyen
furcsán hangzik is ez egy szórakoztató
film esetében - a hősök személyiségének
összetettsége. Az utóbbi évek mai témájú
magyar filmjeiben a hősök csupán általános vonást viselnek: egyértelműen és
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azonnal nyilvánvalóan vagy bürokraták,
mindent agyonszervezők, vagy korlátolt
emberek stb. S ezekhez a vonásokhoz nem
társul semmiféle, még csak viszonylagos
emberi teljesség sem. (Ha a szórakoztató
és a művészfilm összevetése nem is indokolt, a hasonló szándékú magyar filmekre
tett - akár csak implicit - utalás elkerülhetetlen.)
A Mi van, doki? hőseinek kezdetben
megismerhető vonása csupán egy mozzanata személyiségüknek. Sztorijuk röviden
a következő:
Howard Bannister tanár megérkezik
San Franciscóba, hogy zenetörténeti elméletével elnyerjen egy 20 OOOdolláros ösztöndíjat. Vele jön menyasszonya is. Bannister már a szállodában megismerkedik
Judy Maxwellel, akit több egyetemről eltanácsoltak izgága természete miatt. Judy
segíteni szeretne az ügyetlen fiatal tudóson. Ezért az alapítványelnökénél
Bannister menyasszonyának adja ki magát. így
sikerül neki a legvégén az ösztöndíjat és
a férfi szerelmét is elnyerni.
Bannister tudós "nem e világra valósága", a menyasszonya hisztérikus anyáskodása, Maxwell vagánysága nem egyszer s
mindenkorra tudósítanak az adott hősökről, hanem éppen ellenkezőleg: érdeklődést keltenek irántuk, lévén olyan emberi
vonások, amelyek különböző szituációkban
különböző,
váratlan fordulatot eredményezhetnek megnyilvánulásukkal.
A viszonylagosan teljes emberi személyiség helyett egy bürokrata vagy mániás szervező
megjelenése semmi váratlant nem ígér,
hiszen egy bürokrata minden körülmények között bürokrata és semmi más. így
tehát - megint csak furcsa módon - éppen a magyar vígjátékok épülnek helyzetkomikumokra a jellemkomikumok ~elyett, mert a jellemet társadalmi minösítéssel annyira redukálják, hogy statikus
karikatúrává válik.
A Mi van, doki?-ban nemcsak az a várakozás kelt érdeklődést a nézőben, hogy
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tudja: ha Judy kiadta magát Howard
menyasszonyának, akkor bármelyik pillanatban ott teremhet az igazi meayasszony
is. Érdeklődést kelt az is, hogyan fog reagálni erre a számára meglepő szituációra,
s ezzel kapcsolatban mit fog tenni a vőlegénye stb. Nem szólva arról a feszültségről, amely aközben végbemenő összes eseményt sajátosan "megemeli", hiszen nemcsak egyszerűen peregnek az események,
hanem fokozódó, izgalmas várakozás közben történik minden.
A személyiség teljességének másik megnyilvánulása, hogy a néző elhiszi a gyámoltalan Howardnak, hogy az adott helyzetben letagadja az igazi menyasszonyát.
Ennek hitelessége nem vonatkoztatható el
Bannister - s az őt alakító színész személyiségétől. Annál is inkább, mert
közben "hihetetlen" dolgok sora halmozódik a filmben: titkos iratok, milliókat érő
ékszerek, s az ezekkel kapcsolatos kalandok. De ezek a váratlan fordulatok at szolgálják, s nem rombolják szét a film egységét.

Kétségtelen, hogy olykor a valóság spontán ul is leleplezi magát. Igen gyakori,
hogy semmiféle dramatizálást nem igényelve maga alefényképezett
vagy
megjelenített - jelenség feltátja komikus
voltát, nevetésre késztet. (Elegendő arra
utalni, hogy a Ludas Matyi és más lapok
is közölnek olyan valóságos történeteket,
amelyek gyakran mulatságosabbak a kitaláltaknál.) Mégis, a művészeti általánosítás
- meghatározott vetületében dramatizálásnak is nevezhető - folyamata nem véletlen kapott igen nagy jelentőséget az
újra és újra feltámadó burleszk legjobb
képviselőinek - például Chaplin - művészetében csakúgy, mint az oldottabb
filmvígjátékok készítőinek műveiben. A
dramatizálás
pedig nem egyszerűen a
konfliktus és a hősök megrajzolásával
egyenlő, hanem a bemutatott
emberek,
dolgok, események új .ielentésseZ való ellátásával is (ami _lehet esetleg nem több,

mint valóságos hatásuk fokozása, de ez támadt félelmében, amely azután megszüli ellentétet, a minden mindegy dacot
csak egy változat).
(ezért tagadja le a menyasszonyát).
Már Mack Sennett tudta, hogy egy inA reagálások pszichológiailag tehát a
differens jelenség (például, hogy egy
legpontosabbak. A néző számára az azomacska a tort ába esik) beillesztése az esenosulás teljes mértékben lehetséges. Akmények menetébe úgy fokozza a nevetést,
hogy nem veszélyezteti a hitelességet. Az kor is, ha nem a hőshőz, hanem valamely
eseményhez kell kapcsolnia átélését. Pélún. kommerszfilmet az ún. művészfilmtől
- többek között - éppen az választja el, dául az utcán vitt üvegtábla jelenetében,
az autós üldözés közben. Valamennyi autó
hogy milyen a színvonaiuk, és milyen
elszáguld anélkül, hogy az üveg összetörarányban vannak benne azok az elemek,
ne, holott a néző végig erre várt. A kocsik
amelyek - vígjáték esetében - csak azért
váratlanul visszafordulnak. De az üvegvannak jelen, hogy az eredeti életanyagot
táblát végül mégsem a rohanó autók tömulatságossá tegyék. Minél inkább képes
ez a komikus jelentést fokozó anyag az rik el. Közben ismételten látjuk az üveget
cipelő munkások reagálását, s ez esetben
integrálódásra,
minél szervesebben illeszkedik be, annál több lehetősége van a mű- az ő reagálásuk az esemény izgalmának
fokozója.
nek arra, hogy az adekvát esztétikai minősítéshez eljusson.
A komikum mechanizmusát, apparátusát
nem lehet kikapcsolni a filmművészeti ábrázolásból - bár az önmagában nem pó- Természetesen lehetne beszélni annak a
képnek a felszínességéről, amelyet a Mi
tolhat míndent -, mint sok kommerszfilmben történik rá kísérlet. A szelíd és van, doki? a világról ad, míndenekelőtt
abban a vonatkozásban, hogy a társadalmi
gyámoltalan Bannister olyan körülmények
tényezők átadták helyüket az általános
közé kerül, hogy eltávolítják a szállodából,
(Ennek
következménye,
majd megint csak ügyetlensége Iolytán : emberieknek.
hogy az egész világ nézői könnyedén kapfergeteges üldözés kezdődik. Mindez Bancsolatot teremthetnek a hősökkel.) Az ebnister személyéből fakad, és rá vonatkozből a szempontból végzett vizsgálat azontatva van értelme.
ban számos magyar filmnél is csak álmélységet, látszat társadalmi vonatkozásokat tárna fel - s a különbség csupán
annyi, hogy Hollywood más anyaggal dolA dramatizáláshoz nemcsak a személyiségozik
(például a rosszul álcázott titkosgek gondosabb rajza - a váratlan fordurendőrrel).
latok bennük adott lehetőségével -, nemJ elentősebb ennél - az ábrázolás logícsak a komikus apparátus igénybevétele
kájának
ereje folytán - a mű esztétikai
stb. szükséges, hanem a színészi játék is.
élmény
tartalmának
zártsága. Ezt visszaveNyilvánvaló, hogy egy-egy rendkívülivé
zetni
a
valóság
ábrázolására
lehetetlen.
fokozott helyzet mindent "átszínez", minNem azért, mintha a valóság nem igazolná
dent telít a maga hatás ával. De a rendpéldául az agresszív életrevalóság diadakívüli helyzeteknek legalább részben malát a félszeg és gyámoltalan magatartás sal
gukból a személyiségekből kell fakadniok.
szemben, vagy mert a mű happyenddel
Például Barbara Streisand - Judy szerepében - az alapítvány elnökének kezét a végződik. Nem azért, mert a mű feltételessége túl nagy, nem hasonlít az életre. A
mellére szorítja, hogy bizonyítsa felindultságát. Hasonló ellenőrzésre szólítja fel az Mi van, doki? sokkal inkább azzal különbözik a valóságtól, hogy a néző, sem
asztalnál ülő többi férfit is, akik egy ema hősöket, sem a velük történő eseményeberként ugranak talpra. Ezek a reagálások
ket nem tudja egy pillanatra sem komoközeget jelentenek Howard (Ryan O'Neal)
lyan venni. Nincs benne aggodalom akszámára a teljes, kétségbeesett, hirtelen
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kor sem, amikor Judy életveszélyben függ
az ablakban stb.
Ez a szórakoztató filmfajta vígjátéki
műfajának törvénye, s egyben fejlődésének mozgatóereje is. Ennek a zártságnak
a megteremtése nem kevesebb szakmai tökéletességet, mesterségbeli tudást kíván,
mint a társadalomkritikus alkotások. Innen adódik a sziporkázó ötletek nagy száma (például a kínai sárkányelragadása az
üldözésben, az üveggel való játék, a friss
beton tönkretevése stb.), a pszichológiai
pontosság, a hősök rajzában érvényesülő
kitűnő megfigyelések (az inas merevsége
a verekedés folyamán stb.), a hatások egymásra halmozása felfokozásuk érdekében.
A "nem tudja komolyan venni" tehát
nem a nevetéssel egyenlő, hanem a neve-

tés jellegét, a kiváltott érzelmek mínőségét határozza meg, ahogy például a szórakoztató műfajú bűnügyi filmben is más
síkra kerül az élet és halál kérdése, mint a
művészfilmben.
Mindez már messze vezető vizsgálódás
lenne magáról a műfajról és annak kapcsolatáról a valósággal a filmművészet egészén belül. A Mi van, doki? kapcsán elegendő ennek a műfajnak forrását Hollywoodban keresni, illetve a hollywoodi sikerfilmek titkát a fenti vonalon nyomozni.
A nyomozás egy bizonyos fajta esztétikai
élmény
megteremtésének
sajátosságait
feltárva, tanulsággal jár másfajta élmények megteremtését célzó kísérletek számára is.

Mi VAN, DOKI? (What's Up, Doc?) U. S. A., 1972.
.
R.: Peter Bogdanovich; F.: P. Bogdano:'lch! Buch, Henry,
.
David Newman Robert Benton; 0,: Lászlo Kovács; Z.: Ame Butler,
Sz.: Barbara Streisand, Ryan O'Neal, Austin Pendleton, Sorrell Booke
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A hitelesség mértéke
Még egyszer az Örökbefogadás-ról
A fesztiváldíj - világszerte - a legjobb relelám.
Nálurik azonban nemegyszer gyanakvás övezi á
külföldről hozott páírnákat és okleveleket. A humonisták esztendők óta használják
céltáblanak
a
művészfi1m ellen vívott harcukban az eredrnénvhirdetőket. A közönség -- részben a fordított
előjelű értékorientáció hatására
- általában bizalrnatlanul
fogadja
a magyar
filmművészet
nemzetközi sikereinek hírét. És újabban, mintha
ez a bizalmatlanság
beáramlott volna a krit ikába is: rníntha a krttikus .röstell ne egvetérteni
a
döntéssel. Sokszor saját véleményének eredetíségét, hitelességét érzi veszélyeztetve az. aki történetesen a filrn sorsát korabban eldöntő ibleté- .
kések véleményét osztja.
Meglehet, hogya nyugat-berlini fesztiválon megszerzett
Arany
Medve befolyásolta
Mészáros
Márta legujabb filmjének,
az Örökbefogadásnal, többszólamú fogadtatását. is. Az elismerés
kórusában olyan disszonáns hangok is hallatszottak, amelyek - úgy érzem - nem függetleníthetők a film bemutatásának
előzményeitől.
Ezért szerétnék kivételesen és megkésve szólní.
nem is film, hanem a film problémafelvetésének
védelmében.
Előrebocsátva azt, hogy az Orö/:befogadás szerintem sem remekmű, Sőt. nem is hibátlan alkotás. Nagyon is igazuk volt azoknak a bírálóknak (többek között Hegedűs Zoltánnak),
akik
a főszereplőt körülölelő
társadalmi
háttér, társadalmi közeg hiányát vetették a rendező és a
forgatókönyvírók
szemére. Aki·k klrnondták, hogy
a film helyenként nem következetes saját megtalált nyelvének és stílusának
alkalmazásában
(Gyertyán Ervin). Mégis úgy érzem, hogya
bíráló hangok között akadt néhány, amellyel érdemes vitába szállni. Természetesen nem a berlini döntés, nem az Arany Medve Igazolására.
Hanem azért, mert az Örökbefogadás. filmművé-

szetünk egy eléggé lényeges vonalában
jelent
előrelépést: a nézők rnlndennapi
életét meghatározó társadalmt-etlkaí
problémák egyikét emeli fel a művészi
általánosítás
szintjére. Olyan
hétköznapi kérdésekről szól, amelyek társadalmi
realitását a néző maga is átélte, vagy legalábbh ismeri; de olvan rnódon, olyan mélységben,
ahogy
az átlagember
általában
nem szembesül
a döntés felelősségével.
mert a filmnek van
néhány olyan rnűvészi telltalálata,
amiért még
gyengébb műnek is hívéül szegödnék.
Gondoljunk csak az Orökbefogadás kettős happv endjére. Soha szomorúbb
lakodalmat,
soha
tárgvilagosabb
kibontakozást. Emlékezzünk csak
rit. ahogy a lakodalomban Anna, az állami gondozásban felnőtt, kiskorú Intézeti lány választottjával táncol. A fiú és a lány szeretek egymást, a
násznép _. a lány intézeti társai, tanárai, jóakarói - örülnek d szerelern diadalának. De a vigasság perceiben ki-ki átéJ-i a maga árvaságát:
rrigyen, vagy szeretettel,
az alkalmi
táncparketten, vagy petrezselymet
árulva. És Anna, a
boldogtalan loamaszlány, a menyasszony táncban
átéli minden sorstársának fájdalmát ... Hasonló
tárgyilagos feloldással ZéÍl'U'1 a tilm hősnőjének
sorsa is, maga az örökbefogadás. Arníxor Kata
gyöngédségének végre tárgyát -lelve elindul Móni kával az úton. Nem az ölelés, a meglelt anyai
rnozdulat, hanem a kettejükre
váró új .gondok
előrevetítése
érződik ebben a kemény, szíkár
happyendben.
Az ilyen és hasonló jelenetek
késztetnek
arra, hogy v:itába szálljak azokkal,
akik a fiLm érzelmeitől félve tagadják az érzelmességet kerülő megoldások hitelét is.
Nem kívánom
megismételni
a fiLm problematikájának summázásat. Talán csak annyit tennék az elhangzottakhoz,
hogy Kata sorsával az
Irótrímvírétus és a rendező nemcsak a magány
"időszerű, divatos vá1ságproblémá:játpendítette
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meg", hanem a tartaimát vesztett emberi élet
érzelmi fe1töltésénelk kísérletét is. Az Örökbe. fogadá.s nemcsak arról szól, hogy egy negyvenes
évei elején járó munkásasszony magányában,
magánya fel.oldására és szerétetéhsége kaelégítésére gyereket szeretne nős szeretöiétöl.
Hanem
arról js, hogy egy ember hosszú esztendökig belenyugvással cipeli sorsa terhét, talán rá sem
eszmél arra, hogy valami nincs rendben körűlötte (hiszen van munkája, megélhetése, otthona, sőt szerelmese is), és egyszer csak mégis ráébred az őt körülvevő ürességre.
Galsai Pongrác cikkében, az ltlet és Ilroda1lomban nem érzi elég hevesnek, hangosnak. elég
sűrűnek azt az életet, amely Katát körülveszi, s
amelyet ó maga Ls él. Sas György azt veti Kata
szemére. hogy "nem annyira cselekvő, mirrt inkább szocíális; lközÖ\SSégi
mávoltában meglehetősen statikus helyet foglal el a tulajdon életében". Talán igazUik ds van a bínálóknak. De
én mégis úgy ér2JeID,Kata igazi tragédiája éppen a szerétet és gyűlölet végleteit soha meg
nem ismerő monotóníában, a páncéllá kövülrt
megszokásban van. És ha Mészáros Márta a
hétköznapoknak ezt a szinte kilengések nélküli
rezgését érzékelteta az Örökbefogadás-ban, aikkor nem kerül szembe a maga dokumentarista
alkotó módszerével és tapasztaIatécival, hanem
ellenkezőleg, merít belőle.
Elg.ondolkodtatónak érzem Gantner Ilona érvelését, akd a gyermekre vágyó asszonynak a
férfi visszautasítása ellenére megmaradó ragaszkodásában nemünk kcmpromísszumra
való
hajlandóságát érzi, és ennek a 'tipiJrusan női
magatartásénak a kritikáját várja a fi~mtől. Csakhogy Mészáros Márta a két e~ber kapcsolatát
kezdettől illúzió nélkül nézi és maitatja. Kata
nem a1clwralkuszik meg, amakor ·belenyu,~,
hogy a férfi nem akar tőle gyereket, hanem
esztendőkkel korábban, amakor vállalja, és folyamatosan -am~k.or
fenntartja ezt a sokszorosan
reménytelen kapcsolatot. Amelyben már régen
nemcsak a feleség személye jelent gátat, hanem a két ember közöttí !harmónia hiánya. Mészáros Márta ennek az érzelmi állapotnak a rajzával, szerintem, nem Katát, hanem a társadalomban
oly gyakran előforduló kapesolattípust
bírálja.
Nem a kiszolgáltatott asszonyt, hanem az aszszenyí loíszolgáltatottságot ...
Kovács Már:i.a a Film1rultúra 197,s(4. számában
azonosul az Örökbefogadás problematikájával,
megvalósításáj azonban voltaképpen elhibázottnak érzi. Állítása szerint: "hiányziik az az erő,
ami bevonna minket a mű körébe, hiányzik az
elénk t;ártfolyamatok érzelmi átélésének lehető-
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sége". Ez az az érvelés, amivel a legnehezebb vitázni. A kritLkus elsősorban a dialógusok szövetéri
dokumentálja
ítéletét,
hogy tudnddlltk
hiányzik a hősök belső világánalk érzékletes ábrázelása lis. Osakhogy a dialógusok áLta'la bizonyított és kifogásolt darabosságá, szerentem de feltételezem, hogy a szerző szándéka szerint
is - tudatos jellemábrázoló eszköz. Azt tükrözi,
hogy Kartából is, Annából ds hiányzik a maguk
problémájának megfogalmazását segítő intellektuálís erő és verbális rutin. Igaz, hogy felszínre
buk!kanó mondataík néha túlságosan direktek
és dídakbílkusak. De Kovács Mártával ellentétben úgy híszem, hogy éppen azért ilyenek, mert
az Örökbefogadás hőseihez hasonló asszonyoklányok valóban nem tudják körüljárni, körülírní
a maguk sorsát. A magányába keseredett munkásasszony, aki már régen elszókott a igondtalan fecsegéstől. és talán a jóízű beszélgetéstől
is, valóban nehezen riyflfk meg, és nehezen szól.
ms legsúlyosabb érzelmi kudarca az a !feszesség,
amely még a szerétett férfi oldalán Sem oldódik
fel teljes mértékben.
Az Örökbefogadás emberkbrázolásának
hitelessége valóban nem ítélhető meg a valóséggal
. való közvetlen szembesítés alapján. Mészáros
Márta dokumentarista múltja és módszere filmjének inkább csak a képi nvelvét, atmoszféráját
határozza meg, nem pedit a társadalomrajzát.
A történettel a rendező egy Ikóros társadalmilélektani jelenség analízisére törekszik, és nem
a beteg személviség anamnézisére. Ez a koncepció azonban szeruntem is a mm fővonalának
legvitathatóbb eleme. Ez kelti a nézőben a beszűkített világ élményét, ez ébreszti fel a kritikusban a megválaszolatlan, megválaszolhatatlan
kérdéseket. Az én hiányérzetem azonban nem
Kata környezetének, !kapcsolatrend:szerének túlságosan körülhatárolt rajzából táplálkozik; nem
az ábrázolás extenzivítására vonatkozik, hanem
éppen ellenkezőleg: a konkrét és koncentráltan
ábrázolt jelenség, a társadalrní magány időbeli
koordínátáít hiányoltam. A filmbeli jelen idő a
társadalmi jelenségek anahzíse során nem nyelvtani, hanem történelmi fogalom: ha ez elsíkkad, míndenképpen a [ellemábrázolás
ik.onkrétsége, hítele és időszerűsége látja kárát,
Mostanában nem kényeztet el bennünket anynyira a magyar fílmgyártás, hogy ne örülnénk
az Örökbefogadás-hoz hasonló, tisztességes és
igényes 1iilmeknek. És merjünk örülni a nyugatberlini fesztiválen.első ízben elnyert Arany Medvének is. Amely egyszerre szól Mészáros Mártának és a magyar filmművészetnek.

Földe. Anna

• •

KONYVEK

Filrnrnüvész-portrék - filmbarátoknak
"Kortársaink

a filmművészetben"

Mégis lesz rendszeres magyar filmkönyv-kiadás?
Jó néhány elakadt próbálkozás után most a
legpesszirnistábbak is biztató jeleket fedezhetnek
föl. Nemrég jelent meg a "Filtmművészeti Könyvtár" ötvenedik kötete, s habár a sorozat egyes
darabjai csak néhány száz példányban látnak
napvilágot. s könyvesboltokban sem kaphatók, a
szakma, sőt a szakmánál jóval nagyobb réteg
már hosszú ideje számon tartja. Tavaly indult
a Gondolat "Szemtől szembe" sorozata, s ebben
a márrs sikeres vállalkozásban fontos helye van
a filmművészetnek is.
S végül a Filmtudományi Intézet meg a Népművelési Propaganda Iroda is leteszi az olvasó
asztalára a maga új sorozatának első köteteit.
(Nádasy László: Fábri Zoltán. Molnár Gál
Péter: Törőcsík Mari. __ Nemesküety István:
Grígorij Kozincev. - Dániel Ferenc: Gian Maria
Volonte.)
Kik az olvasói ezeknek a könyvecskéknek?
A .,művészmo7Jik". a fHmklubok látogatói. Azok,
akiket idegen szóval "cinéphile"-nek mondunk,
azok, akik - jártak vagy nem jártak filmesztétikai órákra igazi, belső érdeklődéstől serkentve fordulnak a hetedik rnűvészet felé. Akik
újból s újból belenéznek egy-egy filmtörténeti
kézíkönyvbe,
sőt még a heti filmkritikákat is elolvassák Akik válogatnak. Akik talán nincsenek
is olyan kevesen az egyre csökkenő nézőseregben.
Makacs és ravasz olvasók ezek, fi nyilván meg
sem lepődnek, hogy az új sorozat kötetei is csak
a nagyobb könyvesboltokban
kaphatok (!Könyváruház, Rózsa völgyi stb.). Rég, tatán a megjeleo

nés napjan
elolvasták ők az egyes tanulmányokat. Ez a cilck tulajdonképpen nem számukra íródott, hanem azok számára, akik még nem
jutottak hozzá, vagy nem is tudtak e sorozat létezéséről. Távolról sem óhajt kritika lenni: ismertetés és köszöntő,
Nádasy László Fábri-portréja
a teljesség igényével !készült, minden erénye és mánden fogyatékossága ezzel magyarázható. ÉI1dekes végigkövetni egy1k legjelentősebb filmalkotónk életét a
gyermekkortól napjainkig, ám néha a szerző
mintha nem találta volna meg a kellő arányt
aprócska adatok, súlytalan anekdoták és fontos,
meghatározó események közott. Kevesebb hely
maradt így a filmek elemzésére. Nádasy volt a
magyar film egyik legszebb és legmaradandóbb
alkotásának, a KÖ"hintá-nak
dramaturgja,
segédrendezője, és Fábri Zoltánnal együtt a forgatókönyv egyik írója. Természetes hát, hogy tanulmányának legjobban sikerült fejezete a Körhintá-ról
szól. Ezért érdemes elolvasnunk a
könyvet.
Nemeskürty
Istvánnak
idestova tíz esztendeje jelent meg A filmművészet nagykorúsága
círnű tanulmánygyűjteménye,
melyben az olasz
rnellett
épp a szoviet
filmet (s filmalkotókat)
tárgyaló rész emelkedett ki. Grígcríj
Kozíncev,
mcstaní tanulmányának "hős€"' nem tartozik a
legismertebb, legnépszerűbb rendezők közé. S
mégis a legnagyobbak közül való . - vallja Nemeskürty. A mai néző, a mai filmbarát Kozincevnek csak Shakespeare-filmjeit,
a Hamletet meg a Lear kit'ály-t láthatta. Jó tehát, hogy
a szerző épp e filmeket (főleg a Leart) elemzi a
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filmjei sokszor bántóan egyszerűsítik a társalegalaposabban. "Kortársunk, Shakespeare" - a
dalmi problémákat, erről mintha megfeledkezett
Jan Kottot .idéző fejezetcím hihetetlenül érdevolna. Tanulmányának komoly, felelős hangja,
kles és gondolatgazdag elemzés fölött áll. A
elrnélyültsége,kemény, friss stílusa, mínden közkönyvecskének ez a le~agyobb érdeme, ez a
helyet kerülő stílusa azonban igazi érték.
telitaJálata. Kevéssé érzem megokoltnak a MakTörőesik Mari. Molnár Gál Péter tanulmánya
snm-trilógia árnyalatlan túlér:tékelését, s talán
kitűnő írás és kitűnő olvasmány. Ha egy tanulmég kevésbé Kozincev (és szerzőtársa, Trauberg)
mányról elmondható, hogy "nem lehet tletenni"
kísérleti korszakának, a húszas éveknek ironikus,
(és mílyen ritkán mondható ell), akkor, úgy
olykor fölényes megítélését, fiatalkori remekműérzem,
példaadó. Példaadó, különösen a filmvük, az Új Babylon túl szígorú bírálatát. A köesztétika területén. Ilyen Molnár Gál kis könytet egyébként érdekes dokumentumanya.got is
ve Törőcsikról. A szerző a színészí játék legtaTitalmaz,s épp Kozincevnek a húszas éveket
mélyebb
rétegeit is elemzi, s ha kell, más fényérintő memoárrészlete győzi meg az olvasot,
be
átlítja
a Iegíelszínibb, Iegtolakodóbb jelenhogy a "kísérleti korszak" a szovjet fi1mmiivéségeket is. Izgalmas olvasmány ez a könyvecsszet igazi értéke.
Dániel Ferenc tanulmánya a jelenkori olasz ke. Legjobb fejezete a KörhiTlltá-t tárgyalja meg
(és nyugati) film egyik leginkább foglalkoztatott az Édes Anná-t. És persze a Varsói melódiá-t,
színészét, Gian Maria VOlO11tét
tárgyalja. Élő, mert hiszen a szerző mégiscsak a színházat
sót mindennap továbblépó miivészt a legnehe- szeretí jobban. Hiánylistát tehát csak egy elfogult filmrajongó nyújthatna be. Más szerelrneít
zebb értékelni. Dániel Ferenc helyes úton jár,
amikor a Volonte-jelenség politikai-társadalmi illik tiszteletben tartani. A filmbarátok is ezt
fogják tenni, s megbocsátják, hogy Molnár Gál
hátteret boncolgatja. Volonte elkötelezett, baloldali szemléletű rendezők alkotótársa. Cósta- Törócsik-portréja mégis csak a színpadí színészt
elemzi elsősorban.
Gavoos,Yves Boísset, Elio Petri filmjeinek épp
"Kortársaink a filmművészetben" - jó, hogy
ez az elkötelezettségad nagy súlyt. Dániel tehát
jó érzékkel nyúl a témához. A szerző, a monog- elindult ez a sorozat, jó, hogy polcunkra.tehetjük
első köteteit.
ráfus mindig elfogult kicsit "hőse" iránt. Ezt a
(bikácly)
bocsánatos bűnt Dániel sem kerülte el: Volonte

Teendőink a fiatalok filmízlésének formálásában
Honffy Pál: Filmelemzés a magyarórán
A Tankönyvkiadó "A tanítás problémái" sorozatban jelentette meg e kézikönyvet, elsősorban
a gyakorló irodalomtanárok számára. A szerző
a közkeletű filmesztéti1kakifejezés helyett a kevésbé nagyképű "fi1melemzés"megjelölést használja. Ez a szerénység jellemző az egész kötetre, melynek egyes részei [Miért tanítunk a
fi.1mről?A film hatása a fiatalokra, Mit tanítsunk a filmről? Hogyan tanítsunk a filmről?
Hogyan segfthetik a filmklubok a középiskolai
filmoktatást? Makk Károly: Szerelern (filmelemzés)] meghatározott logikai rendet követnek. Ez
a lQ.~ a gyakorlati munkáé, a miért? mit?
hogyan? sorrendjében.
Egy évtizede, a filmesztétika középískolaí oktatásának kezdetén általában a formanyelvi eszközöket igyekeztünk fellsmertetni a tanulókkal.
A gy3korlatban jöttünk rá, hogy a technikai
kérdések tisztázása csak fél eredmény (mintha
az irodalomtanár csak a verstaní alapfogalmakat
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tanítana, ettől várná, hogy írodatomértövé, jó
olvasóvá váljanak tanítványai) - a művészet
funkciója felől kell közelítenünk. Honffy Pál
könyve tudatosítja az olvasóban, hogy a filmművészet feladata, hogy [elenségelebentáo[a föl
a lényeget, az emberileg fontosat.
Nagyon gazdag a könyvecske filmhivatkozási
Ilstája. Amikor pl. az értelmezés kérdéséről beszél (90-93. o.), tíz különböző filmet és rendezőnevet is megjelöl, s Igy igen valószínű, hogy
míndenkí megtalálja köztük a számára ismerős
alkotást.
Fontos, és sajnos a mai napig elhanyagolt területre irányítja fagyelmünket,amikor sürgeti a
szakrnunkástanulók bevonását a filmelemzés tanításába (99.o.), hiszen a különd'élefelmérésekból már régóta tudjuk, hogy éppen a szakmunkástanulók járnéÍk a legtöbbet"mozíba. Megoldásra vár az általános iskolás korosztály filmízlésének formálása is (a közelmúltban ezt ép-

pen a Filmkultúrában
tette szóvá a szerző), A
jelenlegi körűlmények tartósításával ugyanis bővítetten termelődik újra az igénytelenség.
Megszívlelendők a szerző módszertani tanácsai, s kü1önösen fontos a tanulmány azon tétele, hogYa filmelemzés alapvető módszere míndig a közös megbeszélés és elemzés legyen .. Figyelmet érdemel a jelenlegi televíziós adásokat
értékelő gondolatsor is. A gyakorlati nehézkesség
mellett módszertanílag is kifogásolható, hogy az
egyes televízióadások .nem biztosítanak indukciós
bázist, szemléleti anyaget az osztály munkájához. Feltétlenül szükséges lenne az egyes képsorok újrajátszásával
segíteni az elemzést. Egyetértünk - mint filmélvezők is - Honffyval abban, hogy az alapfilmet mindenképpen
helyesebb moziban nézni (egy színes, szélesvásznú
film pl. nagyon szegényesen hat a nem színes
televízióban), s legalább ilyen fontos, hogy a
megbeszélésre kíjelölt filmet 'kétszer nézzék meg
a tanulók. Az iskolai oktatásban egyelőre csak
álmodozhatunk videokazettákról,
de távlati fejlesztési terveinkben már ezeknek is szerepelniük
kell.
A filmet és az iskolai lehetőségeket is jól ismerő szerző könyvének ezek a fejezetek, nézetünk szerínt, a legerősebb oldalai. Izgalmas fejezet, amelyben a film fiatalokra gyaikorolt hatásait elemzi, de talán mert a gyermek azonosulásvágyának, az életforma utánzási vágyának
az alapos lélektani és szocíológiai tanulmányozása még csak kezdeti stádiumban van - itt a
szerző bizonytalanabb.
Az oktatáshoz közvetlenül 'kapcsolódó kérdésekben tanúsított magabiztos állásfoglalásokhoz képest ebben a fejezetben
inkább csak vélekedések'kel találkozunk.
A kötetcím nem tartalmazza ugyan, de a szerző önálló fejezetnek választotta a filmklubokkal
való együttműködés tárgyalását, A kötetben ez
csak olyan járulékos öt oldal. Olyan érzéssel
olvastam újra meg újra ezt a néhány oldalt,
hogy Honffy Pál ezt a fejezetet színte meggyőződés nélkül illesztette lkönyvébe. Amit érezni
lehetett a "Hogyan tanítsunk a filmről?" c. fejezetben - nevezetesen a tanári közösségszervező egyéniséget -, ami elevenné tette azokat
az oldalakat: a forrongó, kavargó, egymásnak
ütköző, majd szépen összeálló gondolatok egymásutánja -, ahelyett itt csak vázlato.t kapunk,
egy módszertaní kézikönyv aján1ását, amelynek
szerzője már a megírás percében lemondott arról, hogy azt valaki olvasni fogja. A 'korábban
kialakult (átlagban sajnos gyenge) gyakorlathoz
képest sem tartalmaz új elemeket. A korábbi
gazdag hivatkozások itt elapadnak; amiről eddig.
úgy éreztük, hogya
gyakorlat által elvileg és

.módszertanilag egyaránt hitelesített gondolatok,
rnelyek azért hoznak mozgásba bennünket, mert
legtöbbünknek csak hézagos és felületes ismeretei vannak a film ről - azok itt pontokba foglalt ötletek csak. Természetesen egy valóban hézagpótló munka írójának nem róhat juk fel, hogy
nem nyújtott minden területen egyenletesen kiemelked öt. Honffy Pál bizonyára egyetért a recenzessel abban, hogy sokkal bátrabban keltett
volna kitekinteni az iskolán kivüli területekre,
sürgetni a kapcsolatkeresést a magyar kulturális élet közművelödésí szervezeteivel.
A nemzetközi filmesztétikai tanácskozás résztvevőinek véleménye, hogy az esztétikai nevelésben a legeredményesebb módszer a tanulők alkotókészségének fejlesztése. A mi esetünkben az
amatőrfilrnkészítés.
Tudjuk, hogy egyelőre ez
nálunk a legtöbb helyen csak vágyálom, de néhány helyen minden bizonnyal már elindulhatnánk. Sok magyar iskola tudja biztosítani ehhez
a tárgyí feltételeket. Arról pedig Honffy Pál
. tud, hiszen több helyen is jelzi, hogy a tanári
kézikönyvnek a van meílett a legyen-nel, a valóság mellett egy virtuális valósággal is hangsúlyozottan kell törődnie. Az egyenlőtlen fejlődés
különböző lehetőségeket kínál. "Somogy ban és
Békésben alig volt 30 stúdióelőadás tavaly, Borsodban 800, Hajdúban és 'I'olnában 600 ... Ez év
elején nem volt stúdíómozí Kőszegen, Sáeospatakon, Omon, Siófokon" (Zay László, Fllmkultúra, 1975/13.). - Néhány éve azonban még Tolnában és Hajdúban egyáltalán nem volt stúdíóelőadás ...
A valódi igényeket ha többnyire nem is
kedvünk szerinti tempóban - az élet kielégíti,
A Iholnapnak nevelő .iskola tanárának azonban
jó lenne megismerni olyan lehetőségeket, melyek munkájának hatásfokát egyik napról a rnásíkra ugrásszerűen megemelik. Az iSkolák "nyitottsága" ma már realitás. A szervezett továbbképzések és állandó önképzés mellett a filmszakmához való közeledest is ,fontos kérdésnek
látom. Példamutató lehetne, haa szocíalasta jövőnek nevelés szolgálatába állíthatnánk a filmszakma anyagí-erkölest 'erejét is. Az egész vflágon hatalmas üzletet jelent a fiLm. A mí társadalmunkban nem látszik elképzelhetetlen naivításnak, hogy az oktatási kormányzattal együttműködve a közöríségnevelés ügyének is segítője
legyen. A f.ilmstúdiók, alkotéközösségek, fiatal
operatörök. rendezők, technikusok eredményesen
tevékenyikedhetnének a főváros és a vidék művelő dési házaiban, régi iskolájukban (mert diák
rnindenki volt egyszer) segítve az ottani vizuális
Izlésformálást. (Talán a filmgyár használaton kívülí, vagy elavule-gépeível techníkaílag: szakmai
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tudásukkal erkölcsileg instruáló!
lehetnének a
filmelemzés ügyének is.) Amit Honffy Pát tanácsol könyvében, az ezzel az eddig sehol nem
próbált gyakorlattal teljesebbé váínatna. A szerző nagyon tapintatosan,
de félreérthetetlenül
jelzi könyvében, hogy ez társadalm.i ügy. Idézi
M. Kogan szovjet pedagógus nézetét (123. o.):
"az esztétikai nevelés elsősorban állampolgári
erkölcsi-politikai nevelés, az emberek nevelése
arra, hogy lelkileg reagáljanak minden jelenségre, mely saját
hazájukban
és a földgolyón
történik, arra, hogy esztétikai igényük legyen az,
hogy az élet elsajátításának
módját
lássák a
rnűvészetben és ne pedíg az attól való menekü-

lést."
flonffy Pál a tanároknak

írt egy

ban minden bizonnyal majd jól használható kézikönyvet.
(Különösen
élményszerű a Szerelem
c. filmről készitett elemzésmodellje, mely arra
is példa, hogy tudatos önképzéssel a magyactanárok is értő magyarázói lehetnek filmjeinknek.)
Orvendetes, hogy a "Tanítás problémái" sorozat
eddigi köteteihez hasonlóan - ez a sorozatszerkesztő érdeme is - a gyakorlat igényeit ismerve.
tartalmában és utalásaiban is konkrét tanácsokat
adott. A kötet nyelvéről is megnyugvással rnondnatju« el, hogy nem a terminus technikusok
divatos gyakori használatával Ikíván.ja biztosítani a
tudományosság látszatát; Honffy ebben is mértéktartó volt, olvasmányos, világos szerkezetű
könyvet írt helyes magyarsággal.

a gyakorlat-

Sdjártó István

Filmszerzők két pótkötetben
Köztudott vagy nem köztudott ? -,
hogy
minden Iexíkon remekül alkalmas passzív nyelvismeret elsajátítására,
összefüggésben azzal a
ténnyel, hogyalexikonokat
szükségképpen nem
a legbőségesebb szókínes jellemzi. De nem minden leXikon kedvéért érdemes megismerkedni
idegen nyelvvel. A római! Centro Sperimentaledi
Cinernatografia
monumentálís
vállalikozása, a
Szerzők és Művek
Filmlexikonja
(,FH!mlexkon
degld Autori e delle Opere) azonban valósággal
rákényszeríti Európa - és nemcsak Európa filmszakimáját a mínímálís olasz szókines megszerzésére, Ez ugyanís a vi,Lágegyik legjobb ha
ugyan nem a legjobb - Iilmlexíkonja, s éppúgy
nélküíözhetetlen
Angliában vagy Németországban, mint a Szovjetunióban vagy Magvarorsaágon.
A filrnlexikon-készítés alapvető nehézsége az,
hogy a fi,limművészet még túlságosan is fiatal,
s az emberiség kollektív emlékezetében még korántsem [átszódott le olyan mérvű - szükséges - szelektálás a filmeket és alkotóikat Hletően, mint például az irodalommal vagy bármely
más művészeti ággal Ikapcsolatban. Így aztán
minden válogatás önkényesebbnek
tetszik egy
filmlexíkonban, mintakármelYÍJk,
akárrnilyen
irodalmí lexikonban. Sajátságos
paradoxon, hogy
az ·iJrodalom sokezeréves történetében
szereplő
nevek és címek közül jóval kevesebbnek a számontartását
ígényeljük, mint az összehasonlíthatatlanul :kurtább történetű filmművészet alkotói és műveí közül,
Mind a mai napiig egy filmlexikonnal szemben támasztott első igény abban a kérdésben fo-
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.galrnazódík meg: mennvire teljes? Emiatt egv
kisebb terjedelmű
filmlexikon
eleve kevésbé
használható, mint egy nagyobb terjedelmű,
Az olasz filmlexiikon készítői számoltak ezzel
az igénnyel, s vállalkoztak a szinte lehetetlenre. VáHa:llkozásukkívjteíezése egyelőre még a felénél sem tart. A szerzőket és műveket földolgozó lexikon eddig megjelent ikötetei- csupán a
szerzők címszavait tartalmazzák. A munkálatok
méretei ból következik a vállalkozás időigényessége. Igen ám, de emiatt meg az elavulás veszélYe növekszik meg. Az olasz lexikon első
kötete 1958..<ban jelent meg. Hét kötet tartalmozza az addig földolgozott szerzők címszavett.
A szerkesztő bizottság válaszút előtt állt: vagy a
művek címszavait tartalmazó
köteteket készítik
elő a következő évtizedben (IS aztán a szintén
beígért FiLmtörténet- és tanulmányirók életrajzi
Iexikonját,
valamint
az Általános
filmmutatót), vagy folytatjivk a szerzői részt az 1958 utáni
időszak anyagának földolgozásával. A mű világszerte kivívott népszerűsége sürgetően követelte
az utóbbit. Így került sor a szerzőí rész két pótkötetének kiadására. Ezek 1958-tól 1,971-ig tárgyalják anyagukat. Mellesleg, még anyagi nehezségekkel is küzdött a vállalkozás, de ezeket
úgy látszik, síkerülj elhárítani, IS ma már a
műveket tárgyaló 'kötetek előkészítése is folyík.
A lexikon méretei - a fen tiek mían - föltétlenül minőségre is vallanak, mégis külön kell
szólni aITÓl a hatalmas erőíeszitésröl, amellyel
a szerkesztők mindenfajta nemzeti vagy egyéb
elfogultságot
igyekeznek kífésülni anyagukból.
hogy valóban világlexi1konát állíthassák elő a

filmművészetnek.
Ez, persze, nem csupán szubjektív jósmndékitól függ, hanem attól is, menynyire sikerül nemzetközi írógárdát megnyerniük
a munikálato.kJhoz. Nehéz megítélni, hogy más országok szakemberei mennyíre lehetnek elégedettek például e két pótkötet rájuk
vonatkozó
anyagával, annyi biztos, hogy a magyar fLlmművészet a legteljesebb mértékig elégedett lehet.
Agárdy Gábortól Zsombolyai Jánosig "mindenki"
benne van, aki csak számottevő szerepet játszott
a 60-as évek hazai filmjeinek létrejöttében. Színészek, rendezők, operatőrök, forgatókönyvírók,
s természetesen, még a filmzeneszerzők is.
S a hibák, az elmaradhatatlan,
mert e~kerülhetetlen sajtó, és adathibák, amelyeket előszeretettel szoktak kícsemegézní a lexikonok mindenkori kritikusai?
Természetesen, ez a nagyszerű munka sem mentes olykor tévedésektől.
elírásoktól. De igen alacsony a híbaszázalék! Lemérhetö ez egyebek közt a magyar nevek és
filmcímek írásán is: mínírnálís az eltérés, az is
javarészt
csak ékezethíba. Bárcsak a magyar
lexikonok idegen nyelvű szavai és nevei mutatnának ilyen hibaszázalékot!
A két pótkötet
magyar anyagát egyébként Zsugán István állította ősze, ő látta el megbízható fiJmográiiával. A lexikon címszavait fiLmográfiai és bíblio-

gráfiai összefoglaló' követi; megjegyzendő, hogy
a bibliográfiai részt sokszor vaz olasz szerkesztők egészítették ki, nevezetesen a Filmkul1iúra
és a Filmvilág interjúina:k adataival.
Ebben a lexikonban nincs címzavar. Minden
esetben megtalálhatjuk a pontos eredeti - esetünkben: magyar - címet, a szó szerinti olasz
fordítást, s ha Nyugaton is bemutatott és sikert
aratott alkotásról van szö, akJkortájékoztatásul
a forgalmazásban adott, esetleg eltérő cím Is
szerepel. (Óhatatlanul kikívánkozik itt egy megjegyzés az Új Magyar FiLmlexikonról: tudományos értékét, használhatóságát
eleve a mínímáIísra csökkenti, hogy nem közli a művek eredeti címeit. Márpedig a puszta évszám _ ami
több körülmény miatt téves is lehet - nem rníndig elegendő a biztos aeonosításhoz.)
Ami a magyar címszavak évszám-adatait
illeti, némely esetben eltérnek a hazai kézikönyvek egyíkétől-másikától, és ilyen esetben _ sajnos - az olasz lexikon a megbízhatóbb.
Hát ennyit e két pótkőtet dicséretére. Türelemmel várjuk a folytatást: csak legyen. Ezt kívánjuk Floris L Amrnannatínak,
Ernesto G.
Laurának. Aldo Bernardinínek,
Pier Luigi Rarfaellinek, Aldo Quintinek - a vállalkozás vezérkarának - és rnunkatársaíknak.
Caala Károly

;
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Wajda: "Kit állItsunk a sarokba?"
Ez a címe Andrzej Wajda legutóbbi cikkének. amelyben a fia- Mtkannaik az okai, hogy olyan
tal lengyel rendezők nevelésének és kiválasztásának jelenlegi gya- kevés tehetséges ember kerül
korlatát bírálja meglepő szenvedélyességgel. .4 cikket rövidítés
hozzánk, és hogy olyan nagy a
nélkül közöljük:
szakadék ,köztük és a többiek
Véleményem szerint itt az ide- filmgyártásban. Ez szükségsze- között? Társadalmunk valóban
nem képes az igazán tehetséje, hogy nyíltan beszéljünk bi- rűen nyugtalanítja
az embert.
ges
emberek nagyobb csoportzonyos kérdésekről. Talán nem A mi fiatal rendezőink. akik
fog sikerüln! olyan világosan ugyan a magukénak ismerik el ját adm ?
Talán nem jól oldjuk meg a
megfogalmaznom, ahogyan sze- azt. a valóságot, amelyben felretném, azt, ami engem a fia- nőttek, 'ami·kor arinak bizonyos szakmába való békerölés kérdését? Foglalkozni kellene azok,
talok fiJmjeiben nyugtalanít, de jelenség-ei
ellen
lázadoznak,
remélern. hogy mások Iki fog- semmiféle
kötelességet.
sem kal a fiatalokkal. akik egyszerűen HJmet akarnak csinálni;
ják egészíteni ezt.
éreznek vele szemben. Azt várlehetőséget kell adni nekik. A
Fiatalabb
kollégáírnról
és ják, hogy ,féltő gonddal hajoljatilmművészeti
főiskolára rnindig
azoknak a hibáknak az okairól nak feléjük,
hogy szeressek
akarok szólni, amelyek oly sza- őket, és
hogy igyekezzenek olyan fiatalok jöttek, akik tudbályszerűen
ismétlődnek
meg megérteni öket. Számukra nyil- ták, hogy rni az az impresszdofi1!ffije~ben. Nem hiszem, hogy vánvaló, hogy Ők művészek, és nizmus, expresszionizmus, tudtak gépelni, idegen nyelveken
ezért csupán ők lennének a fe- úgy érzik, hogy minden ellenbeszéltek, és jöttek falusi fialelősek. Abban a meggyőződés- őrzésen és felelősségen kívül
talok is, akik mindezt nem
ben nevelték
őket, hogy ők, állnak, még a nézővel szemben
tudták, és nem voltak képesek
csupán azért, mert elvégezték is.
lépést tartani velük. Sohasem
tanulmányaikat,
művészek, és
Nem akaroj, e helyen saját
hogy az állam köteles fizetni
emlékeimhez visszatérni, de sze, sikerült nekik kítörníük. Ha egy
sikeres
felvételi
filmjeikért.. így paradox helyzet
rintem a mi nemzedékünk más- ilyen fiatal
alakult ki: az állami támogatás
képpen értelmezte a felelősség, vizsgát tett is, mindig adódott
ezerféle alkalom, hogy aztán
ugyanis a filmet "művészeta fegyelem, az elkötelezettség
megszabaduljanak tőle.
ként" értékeli, s ennek 'követ- fogalmat, és annak is a tudatákezményeként
pedig minden, ban volt, hogy az embernek
Emlékszem, volt a főiskolán
ami "művészi", szeszélyes. ki- sokkal inikább a saját számláegy hallgató
Ioglalkozása
számíthatatlan
lehetőséget
jára 'kell élnie. Volt valami
szerint kőműves. A főískolával
kap. Elzzel szemben a primit-ív mondanivalónk, és nem szeretvaló rövid pedagógiai kapcsokapitalista, aki a filmet árunak
tük azokat a filmeket. amelyelatom során figyelemmel kítekinti, és a lehető legnagyobb
ket az elődeink készítettek.
sértem őt, láttam, hogy míndhasznot akarja belőle húzni, tárBizonyára a mai nemzedék is össze három szó segítségével ho,
sadalrní filmet, demokratikus
másféle filmeket akar csinálni,
gyan rendezett meg egy nagyon
filmet és népszerű filmet alkot, mint mí, vannak ilyen próbálszép jelenetet. Egy kőművesekmínt például a mai amerikai
kozások, de csak ígen ritkán.
rőlszóló
jelenet volt, s több
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szóra nem volt szüksége. Más
ember volt, mínt én, más szemszögből nézte a dolgokat. És éppen ezért fogadtam el őt. Mivel
más volt, min t a többie!k, amikor
írt
valami
elbeszélést,
amely nem tetszett a tanároknak, végül. is ki,tettéik a főiskoJáról. Vannak paraszt származású Iköltőink, építésZeink, festőínk, íróink, de még nem találkoztam
perasztrendezővel.
Lehetetlen,
hogy harminc év
alatt a lengyel filmművészetben
egyetlen
Suksin
se jelenjen
meg!
Egyébként i,tt nem arra gondolok, hogy a Filmművészeti
Főiskolán valamiféle különleges
kJ..váltságdkat keblene adni a parasztés munkásfiataloknalk.
Elzártuk a szakmába való bekerülés lehetőségét a főiskola
diplomájával
nem rendelkező
tehetségek elől. Ahelyett, hogy
vonzanánk a tehetséges embereket,
akíknek
van
valami
mondanívalöjuk, az olyan embereiket, akik az élet vagy a
művészet más területén már bizonyítottak - bezárkézunk saját, szük körűnkbe. A világon
mindenütt filmet készít a költő,
a festő, a tanár, az újságíró, a
színházi rendező. Nálunk miért
nem?
Természetesen
voltak
ilyen esetek, de csak rendkívül
ritkán.
Időnllrent olyan filmeket látok, amelyeket nem .azért nem
tudok megérteni, rnert annyira
bonyolultak, hanem azért, mert
rOSSZUlmcndják el, amit akarnak. A fiatal alkoték a főiskolán nem sajátítják el az elbeszélés képességét. Egyébként ez
mmdig így von, s ebből a
szempontból semmitsern
változott. Amikor azt mondom,
hogy "fői:skola", természetesen a
rendezői szakrj, gondolok, mert
az operatőr és gyártásszervezés
szak jÓl mUködi:k, olyan vég-'
zett haLlgatókat bocsát ki, akik
jól beválnaj, a szakmai gyakorlatban.
Úgy tűn~k azonban,

hogy a rendezői szak tanterve
további változtatásokat igényel.
Többek között nagyobb hangsúlyt kellene helyezní a fIilmtervek logikus elemzésére, az
irodailmi szövegek alkalmazásának és a forgatókönyv felépítésének ismereteire. A hallgató
tudja, hogy a szakmába más
út nem vezet, csak a főiskolán
keresztül, és hogy az etűdöknek, amelyeket készít, tetszeniük kell a főískolának, ha meg
akarja szerezni a diplomat, A
világról tehát olyan képet mutat be, amely elnyerheti a főiskola elismerését, s nem pedig
ahogy azt látja és érzi. Egyszeruen és tudatosan - hazudik.
Ebben nemcsak erkölcsi probléma rejlik. Ha teljesen szabadon választhatna meg a témát
és a megnyilatkozás formáját,
akkor etűdjeivel
lemezteleníthetné magát, meg tudná mutatni: "ilyen vagyok". Ily módon mi, aJ?k a filmalkotó közösségekben
lehetövé
tesszük
szakmai bemutatkozását,
tudnánk, hogyan bánjunk vele, rniíven rnunkát bízzunk rá, miről
beszéljük le. De egy olyan ember, aki a tanulmányai során el
keblett hogy tejtsa vágyait, és
nem tudja levezetni rögeszméit
- csupa titok. Megtanult álarcot ölteni, és senki sem tudja,
hogy rní rejl·i·kaz álarc rnögött.
Ez az ember, arníkor az első
I'ilm'jét készítí, és megvannak
hozzá az eszközei, lehetősége,
rnindent ki akar dobni magából, ami felgyűlt benne, azt
akarja csinálni, amit nem engedtek meg neki az iskolában.
Ennek az eredménye az, hogy
amit a főiskolán kis költséggel
el Iehetne érni, arra a filmgyártás .során hatalmas összegeket adnak ki, s teljesen értélmetlenül kockáztatnak.
Néhány éve a hallgatók olyan
filmjeit
láthattuk,
amelyek
Lódzot - az e1lhanyagolt, szegény, szörnyű, igazi Lódzot -

mutatták be, azt a várost, amelyet egészen a közelmúltig kihagytak a fejlesztési tervekből.
a rosszul ellátott várost, szőrnYŰ gyáraíval, amelyeshez hasonlók már Európában sehol
sem találhatók. Hisz csupán három-négy éve gyultadtak ki az
első fények Lódz számára, s a
város hatalmas összeget kapott
korszerűsítésre. Vagyis a fiataldk reflexe, akik akkol'iban a
dolgOk Hyen állapotát bírálták,
helyes volt, és azt is bizonyították, hogy van szívük, lelkítsme,
retesek, képesek nézni és látni
is. Ha azt akarjuk, hogy legyenek olyan emberek, akik közösen
válialják
a
felelősséget
azért, ami az országban történik, ezeknek le~üsmeretesnek
kell lenniük. Ezek a fiatMok,
akik képesek voltak reagálni,
jobb művésznek és tisztább embernek is bizonyultak. Ha tehát a hallgatóí munkáknalk est
az irányát Iefékeznék, egy ilyen
határozatnak
a
következményeit könnyen kitalálhatjuk.
A végzett hallgatók filmjei
alapján megállapítható, hogy a
főiskolán még mindig nem 01dották meg a rendezés :tanU!lásának problémáját. Ezt a területet túl sokáig úgy kezelték,
mint egy tantárgyat a sok közül, 6 nem pedig mint legfontosabb és fő tantárgyat, Ldomzben a főiskola kibóvillt, további tantát"gyQk jelentek meg, s
mindegyik. egy·formán fontos. A
műszaki egyetem vagy a bölcsésztudományi
kar
tanárai,
aikiJk a
főiskolán
oktatnak,
ugyanazokat a krítéríumokat alkalmazzák, mint saját egyetemükön. A tananyag, ahelyett,
hogy
a
filmproblematikának
lenne alárendelve, feleslegesen
az egyetemi tantervet követi. A
föi'skola másik, a kezdetektől
fogva meglevő hiányossága a
hallgatóknak
a felkészítése a
színészekkel való munkára, illetve ennek a teljes hiánya. Ezt
csupán kiváló színhází rendezők
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oktathatnák _ ezt a problérnát,
mínt hallottam, a főiskolán már
próbálják megoldani. Továbbra
semtanítana;k
a rendezőknek
más alapvető dolgokat: hogyan
viselkedjék, milyen módon dolgezzon a rendező forgatás közben.
A fiatalŰ!k azzaj a meggyőződéssel végzik tanulmányaekat,
hogy ők művészek, és önmagukon kivül senkinek semmivel
sem tartoznak.
Elhitték
.azt,
amit nálunk
mindenki
hísz,
hogy rnínden író nagy író, rnínden zeneszerző nagy zeneszerző,
minden rendező nagy rendező,
igazi művész. Ez egysser s
mindenkorra
el van döntve,
nem úgy, mint másutt a világon, 81hol~ alkotónaik mínden
egyes újabb alkotással meg kell
erÓSIÍteniepozícióját.
Az eljövendő rendező úgy vé'l:i.,hogy
tud fibnet csinálni, csupán még
nem találta meg a neki megfelelő témát, de amikor maijd
megtalálja, mindenkit
el fog
káprá.7Jtatni. Ugyanakkor
nincs
tisztában azzal, hogy nem képes kifejezn~ gondolatait, s a
le~rúbb
történetet
sem
tudj.a elmesélni. Az pedig, hogy
ez a történet valamiféle tartalommal, ~1mekkel
is rendelkezzen, hogy lképes legyen valamIféle érzelmeket is kiváltani a néúikből, már 'te1:j~
a
lehetQsé,geinek a hatá["áJnkíviil
esik. !uért jÜllnek léíJ:6 címzett
Dé1lI!Ü1i fHmBk, nem tudni, kinek, minek és miről. Rendezőnk nem gondolkozik el azon,
hogy iki nézi meg a filmjét,
nem igyekszik az egész társadalomhoz ~.
Az amerikai rendező filmjét
nagy orsrz.ágának címezí, s mivel nagy pénzt szereme keresni,
minden. nézőhöz szél, és o1y:an
történetet mesél el, amely mindenkit érd6ke1het. Nem az a
fontos, hogy <li bányáS!lrokról
vagy egy atomerőműről, vagy
- mint a Madárijesztő-ben két emberrDl szól a film, akiket

furcsa barátság köt egymáshoz,
és bebolyongják Amerikát. A
szereplők foglalkozásának nincs
jelentősége, a magataraásforrnák
és a jellemek számítanak. Coppola, amikor filmet készít a lehallgatásról. azt nem a kormánykörökben
ábrázolja;
egy
szerelrnespár beszélgetéseimhallgatjáik ki, rnível míndenkí lehet szerelmes, és a személyes
jogok
.ílyenfajta
megsértése
mindenkit
fenyegethet. Ha a
Magánbeszélgetés
hősei. a kormánnyal állnának kapcsolatban,
akkor eza veszély csupán néhány száz emberrj, vonatkozna,
s az ernberek ilyen kis csoportJa számára nem érdemes filmet
készíteni. Úgy, ahogy Coppóla
készétette el filmjét, az már
túlnő az egyedi politikai eg,eményeri, és az egész társadalmat
foglalkoztatja,
Valamilyen mélyebb oka .kell
hogy legyen annak, hogy a fiatal amerikai alkouök, s hasonlóan a szovjetek is, az egész
társadalomhoz jgyeke1lJlek szólni, a mieink pedig, úgy látEzik,
erre nem gondolnak, Néha az
a benyomásom, hogy fiatal rendezőinket nem érdekli filmjeik
értelme, nem gondolnak arra,
hogy rrrit akar az jelenteni.
Filmművészetünk
legnagyobb
szerenesétíensége az olyan fércműveknek a túltengése, amelyekre senkinek sincs szükaége,
azok a szörnyű sületlemoégek,
amelyek eláraszt ják: a mozikat
a rendkívüli és értékes filmek,
valamint
az olyan alkotásdk
me1ílett, amelyek ugyan nem si,kerültek, de bízonyos okooból
figyelemre méMóak. Az utöbbi
;kettő ;igen .kevéB a csapnivaló
Bi1kotásOkhoz ,képest, amelyek
semmivel: sem iga7.o1hatólk,vagy
másképpen. szólva amelyek egyetlen magyarázata
a
megfonoolt szelekció hiánya.
Ez egyaránt vona1kozlk a bemutatkooó alkotókra, va1amint
az o]yaJtlS7.emélyeik!l'e,
akik már
a gyenge fi1tnek egéSrL sorát ké-

szítették, ,Allt a rendkívül helyes alapelvet fogadtuk el, hogy
az el:jövendő rendezők képességeit rövid- és televíziós filmekben mérjük fel. De mit ér ez,
ha igen kevesen nézik meg ezeket a filmeket, és alapjában véve senki sem értékeli őket.
Ha én,"'"mínt az alkotói közösség művészet] vezetője, néhány televíziós film al'apján úgy
vélem, hogy nincs jogom vállalni az illető 'bemuta;tkozásának a felelás5égét,rnert
az az
állam pénzének az elpOCSlákolásával lenne egyenlő, a~
is
akad valaki más, akinek az
ilyen bemutatkozás megfelel. Ha
az alkotói ,közÖSoség
vezetője lciilönböző szempontok miatt úgy
dönt, hogy egy olyan rendezőnek,akinek
az első alkotásai
bizonyos reményeket keltettek,
de aztán mínden újabb filmje
egyre rosszabb volt (kiülönböző
okaí lehetnek annak, 'hogy valaki szaikmai tudatában visszafejlődJk), nem adtová!bbi
lehetőséget a filmrendezésre akkor ad neki valaki más.
Szakmánkban
a Iegrosszebb
dolog, ha az ember Illúziók rabjává váli!k. A rendezőnek tudnia kell hidegen és krítíkusan
megítélnie saját munkáját. At
kell gondolnia mínden ötletnek,
forgatókönyvbelí vagy ren.deaői
megoldá5irlak a
következményeit. A for.gatóköuyvbe1:i következetlenség vagy a kezdeti
rendezői hiba a narráció folyamán
megsokszorozódik, s az
egész film számára terIhet jelent. A rendezőnek természetesen nagyon érzékenynek kell
lennie, és képesnek .kell Ienníe
emocionális átélésre, de egyúttal világosan és pontosan kell
gondolkoema. Minél őrü1iebb a
film, annál nagyobb követlrezetességet, logi:kiát követel. Nem
.éÍlotathatjamagát az ember azzal, hogya rosszul elmesélt fUm
Is jónaik bizonyulhat, mer:t ez a
hiú remény azonnal S2ét1foszlik
a nézQközönaéggel vaW szembe-

sítéskor. A nézőket nem választhatjuk meg, lehet, hogya
közönség egy része nem ért
egyet a film mondanívalóíával,
de míndenkí meg kell hogy értse, amit az elmond.
Fiatal rendezőink a fHmen
nevelkedtek
fel, gyerekkaruk
óta filmeket néztek a rnoziban
és a televíziöban. Gyakran irodalmi felkészültségük gyengébb,
mint aZ, amit régebben az ember a középískolából hozott magával, de az biztos, hogy a
filmhez
értenek,
nagyszerűen
tudják elemezni a filmet, értik,
hogyan készült, el tudják mondani, hogyan fényképezték, hogyan meséli el a cselekményt,
a plánok hogyan következnek
egymás után. Mégis, amikor elIutnax 0<1a, hogy Ők készítsenek filmet, nem rendelkeznek
az elbeszélés elemi képességevel, rníntha nem lennének képesek világosan és egyszeruen
kifejezni a gondolataíkat.
Élek a gyanúperrel. hogy itt
általánosabb
problémával
állunk szemben. Időnként átnézek különböző humán szakterületről származó diplomamunkát
vagy doktori disszertációt. Egytőlegyig olvashatatlanok, mint
ahogy ezeket a fHmeket sem

lehet megnézni. Ez az iskola, az
egyetem hibája lehet, amelyek
nem tanítanak meg arra, ami a
legfontosabb: a gondolatok, nézetek megfogalmazására, ezeknek a nézeteknek a megvédésére, a saját egyéniségnek a hangsúlyozására.
Érdektelen-e a fiatal diplomások vagy doktorok munkáinak: <témája? Nem. Nincsenek-e
bennük újszerű gondolatok? Lehet, hogy vannak, de lehetetlen
elolvasni őket, mert zavarosan,
kUSZa nyelven írták. Aztán elolvasom,
mondjuk,
Wojciech
Kassak csataképfestő emlékiratait, egy olyan emberét, aki
nem tűnil, intellektuálisan túl
kiifinomultnak, a:ki ,ahhoz :SZIOkott, hogy képeivel és ne szavak segítségével
nyilatkozzék
meg. É'S hogyan van ez megírva! Milyen világos, tiszta, a
szavak hogy követik egymást,
mílyen csodálatos aZ elbeszélés
stílusa, amelyet a szerző Vi'SSZ;3emlékezéseben aJkaimaz.
Ma míndenkí elámít bennünket, aki úgy-ahogy ÍT lengyeIül. Ugyanígy már nagy eredménynek tartjuk, ha a filmvásznon valami olyat látunk,
amit meg lehet érteni. Ezek a
tudományos rrumkák, amelyeket

senki sem képes elolvasni, ezek
a filmek, amelyekben nem lehet
tudni, hogy Imről van szö, a
különböző utasításokat, tájékoztató feliratokat, hivatalos leveleket idézi az ember eszébe,
amelyekben mindaz, amit röviden, világosan és egyszeruen
kellene elmondani, hosszadalrnas,
zavaros
és
bonyolult.
Mintha a nemzet elfelejtené saját nyelvét.
É:S ezért aZlt gondolom, fiatal
kollégáím, hogy közületek sokat érdemes lenne a sarokba állitani. Gondoljátok csak meg..
Fiatal kollégáimnak itt azt vetem a szemükre. hogy nem képesek elmesélni valamit, nem
tudják világosan és pontosan
megfogalmazni gondolataikat, de
azon is eJgondolkozom, hogy vajon az én filmjeim eléggé világosak és áttekinthetök-e? Néha
úgy <tűnik nekem, hogy engemet ís elragad az a zavaros ár,
amely a lengyel művészetet magával ragadja, és valahová a
provincialdzmus tévútjaira
vezeti. Bocsássatok meg tehát, fiatal kollégáírn - lehet, hogy éppen saját
magamat
kellene,
hogy sarokba állítsam! De vajon 'ettől a ti filmjeitek jobbak
lennének-e?
(Kina, 1975. július, Varsó)

Az operatöri kockázat és sablon

v.

ki], Pilíhíne, Juszov, Paatasvíli, Rerberg teljesítményeit
és
eredményeit - de ezért mégis
túlságosan kevés kritlka, tanulmány foglalkozil, a munkánkkal. Lehetséges, hogy éppen ez
az egyi<k oka annak, hogy az
Az operatőrökről keveset írnak.
operatőri
rnűvészet
általános
Még kevesebbet az operatőri
színvonalanapjaink!ban
hanyatmunkáról ; csak
olykor-olykor
lik, hogy képi szempontból haltűni!k fel a recenzíóg, néhány
sorában egy-két lelkes jelző a vány, hideg, rnonoton-sablonos
"minden szempontból
kiiváló" produkciók jelennel, meg, ameképi megoldásról. Igaz, annak. lyek között csupán a szakmai
ismeret kisebb-nagyobb mértéidején mégisesek
észrevették
ke szerínt tehetünk leülönoséget.
~i55ze, Volesek. Moszkvin, MaPedig operatőrdeínk ,legjobb
gidszon,Jekelcsik,
UruszeV'sz-

Jegorov, az ismert szoviet
operatőr f.i,gyelemre méltó cikket írt az operatőri munkáról
az Iszkussztvo Kinóban. Ebből
idézzük az alábbiakat.

munkáiban
UJ
tendenciák figyelhetők meg, amelyek k,ü1ön
figyelmet érdemelnek, Úgy vélem, hogy napjainkban ismét a
megvilágítás válik az operatőr
fő eszközévé. Nem a mínap divatos szórt világításra gondolok, amely a fény-árn\}'éIk ellentétére és harmóniájára
épült,
hanem a dramaturgiai
szempontból akt.ív világításra, Mondhatjuk úgy is, hogy a fejlődés
dlalektikus spirálvonala
most
ismét a fény-árnyék
hatások
kultuszához
vezetett el bennünket, de ennek a spi!l"álvo-
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nalnak a lo~ja
szerínt ezek
már minőségileg újak, közelednek: a szuper-ellentéthez, bővelkednek helyi alá, és túlexponáJ.ásdk1ban, mert
az operatörök
Hy módon kívánják visszaadni
il valóság legbonyolultabb, legfinomabb fényeMektusait.
'Ennek megfelelően
megváltoztak az operatőri munka értékelésének: íratlan ikTitériumai
is. ,Ma már .nem vált ki tapsot
a drámai alkonyat a félvászonnyi nappal, sem a felvevőgéppel megjtett futóverseny.
Ma
már senkit sem lep meg, ha
teleoptikával vesszük fel az ábrázolnivalót, sem a "fehér a fehéren" kompozíció, sem a "jól
fotografált
fUm" további jellemző:i.

évek: operatőri
megoldésaíban
csak ritkán tapasztalliatjuk ezt
a merészséget, ritka az újító
mozzanat. Sok olyan film van,
amelyek operatőri munkájáról
egyszeruen nincs mit mondaní,
hiányzik belőlük a "névjegy",
az anyag sajátos meglátása. A
legjobb esetben csak azt rnondhatjuk.
hogy szakmai
szempontból rendben vannak, ,,-tiszták" - de hát nem filmamatőrökről van szöt
Filnljeinlkben újabban gyakori a "középplan", a sablonos
megvllágítás, a felvevőgép "középmozgása".
Ez főként a
megvilágítás
sematizmusa
oda vezet, hogy lemondunk
az
operatőri
művészetben
már
meghódított áHásokról. Az opeA legutóbbi
évek
legjobb
ratőr Ilyenkoi- csupán arra töfilmjeit mindenek:előtt a fel verekszik, hogy ,,-szép képet csivőgép érzékenysége emeli ki.
náljon". Mái" bizonyos "szabáAz operatár gonddal rogzÍ'Íd a
lyai" is vannak ennek: a "széptermészet igen gyorsan változó
ségnek": ugyanolyan kompozíállapotát, a legfi'noma'bb fényciók (pl. "fehér a fehéren"), a
árnyalatokat, a be nem gyakovalóság "eltávolítása" távoli fórolt mozdulat remegő éíettelísékuszú optikával, sötétre festett
!Iét, az improvizált
mímíkát.
dekorációk. Egyre ritlkábbaJn taMá11pecUgez nem olyan szemlálkozik a néző az irodalmi forbeszökő. Hogyan is it'llatnók le, rás képszerű újraélésével. Olymiért döbbent meg például kor már-már az az érzésünk.
Georgij Rerberg művészete a hogy az operátőrök nem fáraszVánya bácsi-ban, hogyan írjuk
tották magukat a forgatókönyv
le
Tarkovszkij
Tükör
crmu elolvasásával - olyannyira elfilmjének tájait, amelyeket egétér a dramaturgia
és a "szészen T'Övid idő alatt kellett felpen felvett" ábrázolás.
venni, akikor, amikor a nap épp
Ezzel kapcsolatban szerétném
-hogy csaik lebulkik a távoli erdő
kiemelni Jurij Vek:szJ.er rnunsűrűn-zöld kulísszája mögé, és kásságát,
aki
sablonmentes
a nöWnyzetet elooti 'a saláta- megvi.Iágitásra 'törekszik, és !kikék, kl!hunyni készülő égbolt zárólag fény-áTnyélk-eszköZÖksápadt hidege! Azt hiszem, az kel csaknem minden egyes jeoperatőrt a természet pillanatlenetnek
pontosan kiszámított
emócíór kölcsönöz; ami a felvenyi állapota vonzotta, intimitása és szerénysége, mély Iíraísávőgép határozott és energikus
ga.
rnozgatásával lehetövé teszi szá;Ha belegondolunk a legj(jbb mára,
hogya
hagyományos
fi'lmek: tanulságaioba, megértvásznon is elérje ,,a jelenlét
jük, hogy rnost bizonyos kocká- -eff.ektusá:t". Még ha nem Is ér
zatot !kell vállalni, hogy kíeléel mindig sikert, operaror-i bágí.thessiik az igényes nézőt.
torsága rokonszenves, már csak
A korszeru felvételIhez me- azért is, merj ez, sajnos, nem
részségre van szükség _
ez éppen gya'kori jelenség.
a~iórn.a. Sajnos,
a legutóbbi
A "nyugodt életre" való tö-

rekvésnek: egész sor oka van.
Elsőként a gyenge, [elentéktelen
témáról szóló, valóságos problémáktól és igazi konfliktusoktól megfosztott forgatókönyveket említeném.
Az operatőr
munkája már olyan, hogy választási lehetősége meglehetősen
korlátozott: kénytelen olyan filmeket
felvenni,
amelyeknek
alapanyagával szemben közömbös. A kiagyalt konflíktus elkerüllhetetlenül
devalválja
annak képí megvalósítását is. A
kép modorossá és ízétlenné vá'tik, jobb is, ha nem próbál az
operatőr épp itt újítani, 'ne
hogy naivvá
és nevetségessé
váljon.
A fogyatékosságok mástk oka
technikai felszerelésünkben keresendő _ ibt míndenekelőtt a
hazai
filmszalag
minőségéről
van szó. Ez ugyanis elmarad a
legjobb külföldi szalagok mögött - kevésbé érzékeny a színekre, azok visszaadására stb.
FelvevőcsoportjainIkat olykor a
selejtes
szalag
"Damoklészkardja" fenyegeti. Ezen kívül
van még "optikai", ,,felvételi" és
.Jaboratönumí" -selejt is - igy
bizony kisebb gondja is nagyobb az operatőrnek. mint az
alkotói -teehníkaí
újítás!
Már
csak arra törekszik, hogy mínden éles és látható legyen; ha
világosabb, akkor Iáthatóbb is,
és ilyenkor a torz színek se
olyan észrevehetőek.
Nem segíti elő az opera tör
kísérleteit az sem, hogy egyre
gyakoribb a konfliktus a stúdiók és oa filmet másoló laboratóriu.m.dk között.
A filmek forgalmazói leginkább az ellen tiltakoznak, ami
eltér a normától - vagyis, ami
nemegyszer valóban művészetté
változtatja a szokványos mun'ká,t.
AltaIáball1 elrnondhatjuk, hogy
a másolólaboratóriumok
és - oa
stúdiók között igen furcsa kapcsolat alakult ki. A forgalmazók kegyetlenül
ellenőrzik
a

stúdiók produkcióját,
az első
kópia legkisebb hibájMa is lecsapnak, de a másolők ugyanakkor semmiféle kötelezettséget
nem vállalnak magukra. Ennek
következtében
még a legnagyobb fővárosi filmszínházakban is gyakran olyan rossz minőségű kópiákat látunk, hogy
sajnálni kezdjük az operatőre, a
színek beállitóit,
a legapróbb
torzulásOkat is javító Iaboránsokat. A vásznon pedig félresikerült, erötelíesen zöld vagy vörös, a színeket tetszés szerint
cserélgető változatok
jelennek
meg, a repedésekről
amelyek miatt pedig annyi újrafelvételre, erő- és pénzpocsékolásra kerül sor - Ut már nem is
beszélünk,
annyi
van. . . Ha
meggondolom, hogy milyen keserűség volt bennem,
amikor
egy
mikros2Jkópikus
repedés
miatt nem tudtam egy fontos
híradófilm egyik képét átvennL ..
Végezetül, úgy vélem, hogy a
"képi ábrázolá:s visszaesésének"
egyik fő oka abban rejliik, hogy
keveset beszélünk művészetünkrőL Valahogy ősidők óta "a
l'05SZ modor jele", ha az opera-

tőri sablon mintképe lehet. Cítőr sokat beszél: azt mondják,
me: A földi szerelem, a MQlSzez nem az ő dolga. Ebből végül
stúdiójában
vették
fel.
is aZ következi'k, hogy miután a film
főiskolán oly sokat foglalkoz-. Most nem térek ki a film forgatókönyvére,
mondanivalójára
tunk az elemzéssel, a gyakorlat
stb., kizárólag az operatörök hosszú évei alatt véglegesen elOekav és Jakusev - által alveszítjük
elemzőképe:sségünket,
~almazott
képi
megoldásokat
és olykor már nem tudjuk megérteni, mi is a jó, és mi a rossz elemzem. Valósággal döbbenetes, mennyire másodlagos mínsaját, illetve mások munkájáden. Az egész a megviIlágítással
ban.
amelyet
"futószala"Hozzáértően
lefotózzuk"
a. kezdődik,
gon" alkalmazott séméínk szebelső jeleneteket, csinálunk nérírrt oldanak meg. A fény-atrno,
hány képet a divat szellemében,
szféra feltételessége, Irrealítása
megkapjuk a sajtótól a szentséaztán híteltelenné tesz mindent.
ges frázist "a szépen lefénykéA megvilágítás
mesterkélt
és
pezett tájakról", és úgy tűnik,
rnerev sémája megfosztja a kéjó operartőrnek nevemet jük mapet a festőíségtől, és azt a kegunkat.
Emellett a termelésben külö- gyetlen tréfát műveli a színnel,
hogy az színte kívülről beeíbáltnösen értékelik, ha az operatőr
"gyorsan dolgozik". ilyen ese- nak tűnik - olyan a kép, mínt
tekben aktivitása
észrevehető,
amikor egy rajz körvonalait kiaktivitását ki is emelik -a gyűfestik. Következésképpen
a jelenetekből,
az egész filmből
léseken, kap kitüntető oklevelet
és pénzbeli jutalmat.
Azt vi- hiányzik az az igazság, amely
szont, hogy eközben az operaolyan vonzó volt Proszkuejn
real!isz,tikus prózájában - mártőr
esetleg
nem
kockáztat,
nincs benne alkotói láng, mínpedig ebből készítették a filmet.
Bőven van tehát mirőj írni
dent "közepesít" ugyan, ki
- az operatőrökről éppúgy szólveszi észre?!
Bemutatok egy filmet, amely, ni ,kell, mínéj többet, mínt az
operatőr munkájáról ...
véleményem szerínt, az opera(Iszkussz.tvo Kino, 1975. július)

Fasizmus vagy szexuálpatol6gla?
Luohino Visconti Az istenek al- kei, annak egyik válfaját képezik.>
konya című filmjével
sajátos
Ennek
a tendenciának
legjelenség
kezdődött
az olasz
tisztább megnyilvánulása
Liliafi!mgyártásban;
azóta sorra na Cavani Az éjszakai portás
és egyre növekvő számban című - nagy port vert - filmkészülnek olyan filmek, amelyek a fasizmus témáját a sze- je, melyet azóta Gian Vittori o
Baldi Az utolsó tanítási nap a
xuális dewációk bizonyos forkarácsonyi szünet előtt és Pier
máival, elsősorban a szado-mazochíemussal kapcsolják
össze, Paolo Pasolini Salo és Szodoma
nemegyszer
szinte
k:ísér'letet városának százhúsz napja című
műve követett.
tesznek arra, hogy a fasizmust
Osakhogy a náci fasiszta pera szexuális psziohop3ltológia foverzió szélesvásznon. színesben,
gaLmainaik segítségével
magyaWagner-zenével,
harcias indurázzák. (Ezek a filmek tulajdonképpen az "emberarcú tasíz- . lókkal vagy korabeli slágerekmus" - nemcsak a filmben je- kel aláéestve, kétértelmű is lehet. A borzalmak nemegyszer
lentkező - divatj ának
termé-

hatásukat vesztik a bevallatlan
vonzódásban, s visszautasítással
kevert torz kívánesíságot keltenek a
nézőben. Látjuk
egy
rendszer rémtetteit és szörnyetegeit, ugyanakkor bizonyos elérzékenyült vágyakozást is meg,
figyelhetünk
olyan idők után,
amikor egy szuggesztív
erejű
vezér jelenléte gondtalansággal
keesegtetett.
A Der Speigei cimű nyugatnémet hetilap a jelenséget elemezve így ír: "Ez a különös,
mélyen
gyökerező
tendencia,
amely esztétikai és erotiJkadkapcsolatba hozza a dekadens nosztalgiát a fasizmussal és a sza-
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dízmussal, egyre gyakrabban kísérti az olasz rendezőket".
"Bizonyos filmek mintha azt
erősítgetnék
- veszélyes módon -, hogy a múbt szebb volt,
mint a jelen. Legalábbis izgatóbb, érzékabb volt" írja a
New York Times.
Susa n Sentag a New York
Rewíew-ben
az "elbűvölő fasizmus" jelenságé t teszi bírálat
tárgyává.

iránt nemcsak a filmművészetben jelentkezik megújult érdeklődés: egyre többen
gyűj tenek
korabeli tárgyakat, ami megintcsak a dokumentumok
iránti
igényt tanúsítja. Ez a jelenség
arra is vísszavezethető, hogy a
fasizmus képi
dokumentumai
hosszú ideig nem kerültek nyilvánosságra.
Nico Naldiní tavaly bemutatott
dok ument umfilmje, A fasiszta, amely koraA 'témáról a Panorama c. 'rni- beli híradórészletekoőj
ál], így
lánóí hetilap
vi tát
rendezett,
a reveláció erejével hatott,
és
melynek során elmondta vélebízonyos solokot js okozott. Ez
ményét Llltana Cavaní és Pier
a film melíesleg értékes adaléPaolo Pasolini :f\ilmrendező, Tukokkal szolgálr tömeg és vezér
lio Kezic.h, a lap filmkrttikusa,
kapcsolatára
vonatkozólag
is,
Feder-leo
Navarro
pszichiáter,
melyet
Paris., mazochisztikusLuigi De Marchi pszichoszexonak minősít. Ezzel a definíciólógus és Goffredo Parise ír ..
val vitába szállt Pier Paolo PaA lap felteszi a kérdést: csusolini, aki szerint a Mussolinit
pán egyszerű
divatj elen ségről elbűvö!tenszemlélő
tömeg távan szó, vagy veszélyes és ké- volról sem
volt mazochista:
tes
nosztalgiáról ? Nem kr.it i- szórakozást
keresett, melyben
katilan felélesztése, ez a fasizkiélheti szadizmusát.
mus korának, életrnódjának ?
De Marchi arra figyelmezLiliana Cavaní
szerint
szó tet, hogy a fasizmust mai
sincs nosztalgiáról. Ezeknek
a á brázolásaí bój itél ve - lebilinfilmeknek a megszületése a do- cselő szinpadíasság
jellemezte.
kumentumok
iránti
szükséglet
Vezér és tömeg kapcsolatában
bizonyítéka:
ezt a szükségletet
világosan érzékelhető
erotikus
elégít ené ki Az éjszakai portás
töltet is vol-t. A téma ezen a
vagy Malle Lacombe Lucien-je
ponton sokkal tágabb érvényű.
ls. Cavani azt állítja, hogy még é.'i éppen aZ a fogyatékossága
mindig nincs elég ilyen film;
ezeknek
a
filmeknek,
hogy
aprólékosabb,
a kockázatot is megrekednek a projektiv bírávállaló elemzésekre lenne szüklal szintjén : lezárt
dolognak,
ség.
múltbelí. felismert és leküzdott
T'ullío Kezich szerint viszont
veszélynek ábrázolják
a IasizAz éjszakai
portás
esetében
must. Holott a totalrtarius venem
beszélhetünk a fasizmus
zér és a totálisan odaadó tömeg
elemzéséről : ebben a filmben
kapcsolatának
megvilágításával
férfi és nő harcáról van szó,
mai problémákra
is fényt vetés a
náci "dekoráció"
nem
hetnének.
más, mint a jelkép külső könKezich szerint ezeknek a filtöse.
meknek az lenne a feladatuk,
Luigi De Marchi véleménye,
hogy egyértelmű undort keltsehogy ez a sajátos filmművészeti
nek a fasizmus
iránt,
külső
érdeklődés a fasizmusnak
egy megnyilvánulásaiban
és tartaljellemző vonását veszt
szemmában egyaránt.
ügyre: fasizmus és tömeg kapPasolini megjegyezte, hogy a
csolatát. Ilyen szempontból tu- politikában szadizmus és mazodatforrnaló szer-epet tölt be.
chizmus elválaszthatatlan
egyGoffredo
Parise
hozzáfűzi.
mástól. A kizsákmányoltnak
a
hogy a fasizmus és a nácizmus
kizsákmányoló általi
manípu-
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lá1ltságát, eltárgyíasítását
példázzák szerlnte Jancsó fiLmjei
is, melyek a "f~izmus· varázsaról" szóló legszebb filmek, benIlIük az erotikus kapcsclar
nem
más, mint a polinkat kapcsolat
jelképe.
Cavaní szenínt az ösztönösre
építő ideológiák mint amilyenek a fasizmus ésa
náclzmus elkerülhetetlenül
bizonyos vallási színezetet öltenek,
és természetellenes Irányba tereldk aZ ember ösztöneit, Igazí
veszély ük ezeknek a
rendszereknek
arendezőnö
szerínt - az, hogy még csak politikai rendszereknek sem nevezhetők. Szinte mágíkusnak mondható,
képtelen
felépítményrendszerek, melyek azért kerítik hatalmukbaaz
'ember agresszív hajlamait,
hogy .azokat
a maguk meghatározott
programjai felé tereljék.
.A film valóban mintha
éppen ezeket a mágikus összetevőket állítaná előtérb-ea fasízmusból - szögezí le a lap. De
ez aZ ábrázolási rnód nem ébreszt kritikát, nem kelt Iszonyatot,
mint
ahogyan
kellene.
Egyes képek esztétiikailag még
vonzój, is lehetnek.
Nem játszilk-e szerepet
valami beteges vonzódás ·a fasizmus szinte mítízáló ábrázolásáhalIl?
Cava n i tiltakozik a "beteges"
mínősítés ellen, szerínte egész
egyszerüe-, a valóságnak
egy
másmilyen, nem leíró, hanem a
felszínnél
mélyebbre
hatoló,
vizsgálódó
ábrázolásáról
van
szö.
Ttisztázandó tehát ·e ij1lmi ábrázolásmód kiváltó
oka.
Navarr.,
kétféle
ábrázolást
kűlönböztat
meg: az egyik a
téma elmélyültebb
vizsgálatát
segftí elő, a másik azonban elbagatellizálja
a kérdést, "nem
olyan fekete az ördög .. ." jelszeval. Hogy miért
születtek
meg ezek a filmek, erre szer inte a magyarázat
kézenfék-

vő: a film azért foglalkozik a
tasízmussal, mert a
jelenség
ma is létezik. A filmek olyan
tényeket mutatnak be, amelyeket csak látszólag tudtunk le,
a probléma valójában aktuális.

Iága is. Mindennek része van
a vonzódás felkeltésében, főként
azok számára, akik nem élték át
ezt a korszakot.

erőszak rémképeinek objeletíváJásában vélnek megtalálni.
Éls hogyan hatnak ezek a filmek a nézőre?

"Erek a művek a fasízmus
Éppen ez a kockázatos, vagyis
hogy - Susán Sontag ki.lfejezé- felidézésével ördögűző funkelót
töltenek be - mondja Gianni
Pasolini tagadta ezt az állássévej élve "elbűvölő fasizpontot. A fasizmus ma már
must" lát a néző - mondja a 'I'ibaldj pszichológus, - De azzal, hogy a »gonoszt«
fasiszta
nem létezik, vagy csak elenyévítavezető.
ruhákba
bújtatott
figurákra
sző méretekben. Ami pedig a
Kezich ezzel szemben úgy véfasiszta divat fi.1mi felélesztékorlátozzák, a bennünk és kölekedik, hogy ilyen kockázatról
rüföttünk meglevő erőszak 'kísének okait illeti: ez vélemészó sem lehet: a fasizmus semséntéseit csupán ezekre a jelnye szerínt egy elbukó
VIilág
miképpen. sem lehet "elbűvölő",
visszakívánásának jele, a mosmezekre szűkítrk le. Mikor a
ez
ellenkezik
.természetével,
néző megrémül, ez azt [elei,
taní engedékenység bukásának
amely kuleúraellenes, provinciáhogy működésbe lépett benne a
láttán fellépő jelenség.
lis, arrogáns. (Panoráma 494.)
tipikus
védekezési
mechanizParise figyel:meztet, hogy a
mus.
De
ez
azzal
a
kockázattal
RÓIDai
pszíchológusok
egy
nosztalgia okait keresve nem
is jár, hogy a védekezés beállhanyagolható el aZ érzelmi té- csoportja ezeknek a filmeknek
a vizsgálata során arra a vég- tával - - mikor a rémképek obnyezők vizsgálata sem. Ezekben
azonosulva
a
a filmekben az egykor <történ- következtetésre jutott, hogy az jektiválódtak,
múlJt szörnyalakjaival - a nétek bízonyos távlatból a baljós al!kotók depressziós szorongásnagyság érzetét ikeltik, bízonyos ban szenvednek, védekező me- ző többé nem 'képes felismerni
a fasizmus veszélyét, ha az esetfokig ismeretlen légkÖI1t idéz- chanizmusokat keresnek, melyeleg
más külsőben jelentkezik."
ket
az
önnön
tucLatalattJijukban
nek fel. Idegen és új ezeknek
(L'Espresso 1975/25.)
ítélt
az eseményeknek a tárgyi ví- felismert és veszélyesnek

Kifejezési eszközök statisztikai vizsgálata
Manapság általánosan
elfogadott'
nézet, hogy
legalábbis
egyes filmrendezók
munkája
Iöhsmerhető
rnűveík formális
vagy tartalmi jegyei ből.
De
hogy melyek ezek a stílusiegyek, arra nézve csak laza feltevések
uralkodnak, létezésüket eddig még senki sem próbálta bizonyítani. Nem is csoda, hisz e nézetet többnyire
olyanok táplálják, akik a filmkészítés folyamatáról
édeskeveset tudnak, s olyasféle megállapításaik, hogy ,,~itz Lang mint Renoir is hajlik rá,
hogy hosszú képsorokból építse
fel fiLmjeit..... - nem statisztikai elemzésen, hanem néhány
film egyszer-kétszeri megtekintésén alapulnak.
Az elképzelés vonzó, de ha
közelebbről vesszük szemügyre.
a helyzet nem látszik
Ilyen
egyszerűnek; igazségtartalmának
felderítés-, érdekében
mínde-

művei ből
leiindulva
nekelőtt egy-egy rendező film- gyeit a
megállapíthassuk. nemcsak elejeinek azon formai
változóit
gendő számú művét kell egykell figyelembe venni, amelyek
hanemleginkább függenek egyén; ebha- mással egybevetnünk,
tározásától. IS amelyeket 1eg- és erről gyakran megfeledkeznek műveít más rendezők
könnyebb számszerűleg kifejezazonos korban
készült és hani. Mandenekelőtt tehát a képsonló [elíegü filmjeivel is össze
sorok hosszát, abból a feltevéskell hasonlítanunk. Ez nagyon
ből kiindulva, hogy némelyek
több, némelyek
kevesebb
és lényeges, hiszen csak így kehosszabb képsorral építik fel a rülhető el, hogy egyéni jellem.vonásnak véljünk olyan jegyefilm egy-egy jelenetét.
más
rendezők
A képsorok j-ellemezhetők a ket. amelyek
felvevőgépnek a színésztőj való műveiben is megmutatkoznak. S
távolságával is, attól függően, összehasonlítási alapul azonos
hogy aképen
csak a színész korban készült, találomra kj·váfeje, válla és feje, felsőteste. lasztott, jó és rossz filmek alapegész alakja
szerepel-e, vagy ján, amelyek egyazon technialakja kicsiny-e a kép kereté- kai lehetőségek határaahoz igaben. Osztályozhatok a képso- zodnak, meg kell állapíffini egyrok a kameramozgás
(kocsizás, egy korszak stílusnormáit is.
Ami a képsor-hossz alapján
döntés, statikus
kameraállás,
mozgó háttér) vagy a felvétel történő összehasonlítást illeni, az
összehasonlíthatóság
érdekében
szöge alapján is.
egyes képsorhosszúság
Ahhoz azonban, hogy vala- az
szerint csoportokba
sorolt
melY' rendező egyéni stílusje-

képsoroknak a film teljes 'hoszszahoz viszonyított számát vagy
hányadát 90 percnyi szabványfilmhosszúságra
kell átszámítani. A képsor hosszúságát célravezetőbb hosszmértékben,
mínt
időtartamban
megadni. A tapasztalat azt rnutatja, hogy ha
egy rendező műveiben valamely
képsor-hosszúság
előfordulása
tíz százaléknál kisebb mértékben tér el az összehasonlítás
alapjául szolgáló
átlagtól,
az
nem tekinthető
egyéni srilusjegynek.
A különféle
képsor-típusok
gyakoríságánaj- elemzéselror nem
a 90 percre atszámított
szabvány liilmhosszús.ághoz v,iszonyitunk, hanem abból indulunk. ki,
hogy a szóban forgó képsor-típus hányszor fordul elő ötszáz
képsor között.
A fentiek
alapján
elvégzett
filmele:mzések arra a meglepő
eredményre
vezettek, hogy
a
képsorok
hosszúságának
statisztikai eloszlását tekintve a vizsgált filmek, a rendező személyétől
függetlenül, igen
nagy
hasonlóságot rnutactak, beleértve Renoir filmjeit is, amelyek
sem egymástól, sem az átlagostól nem tértek el nagymértékben. A kameratáoolság szerint
csoportositottképsorok
megoszJáJSa határozottabban
tükrözte a
rendező egyéni sajátosságait:
a
közelfelvéteZek hányadát tekintve Renoir filmjei például közelebb álltak egymáshoz, mint az
átlaghoz.
€rdekes, hogy a képsorhosszúság általános megoszlása a némafilmeken
ugyanaz, mint
a
hangosfilmeken ; ez arra vall,
hogy a dialógus hosszúsága nem
befolyásolja
számottevöen
a

Losey A romantiku.

Az eddig rendelkezésre
álló
adatok alapján úgy látszik, hogy
a karneramozgatás
nem olyan
jellemző az egyes rendezők stílusára, mint a karneratávolság
- azaz a közelfelvételek gyakorisága,
A filmnek ilyen vágóasztalon
történő elemzése egy közvetett
előnnyel is jál': betekintést enged a fílmszerkesetés
részleteibe, a vágás
jeHegzetességeibe
(ksresztbevágás.
a karneraszög
indokolatlan, a drárnaíságot nem
fokozó változtatása,
folytatható
képsorok megszakítása stb.).
A képsorhosszúság megoszlása
önmagában
talán
kevesebbet
árul el egy-egy rendező egyéni
stílusjegyeiről, mínj a különböző hosszúságú képsorok
egymásutánjának
törvényszerűsége; érdemes lenne a
képsorhosszúság megoszlásának
vizsgálatát
Markov-féle
láncelemzéses módszerrel
is elvégezni;
előfordulhat, hogy a képsor-jellegzetességek
egymást
követő
rendje többet áruln41 el az al-

kotó egyéni stílusjegyeiről, mínt
a képsorok hosszúságának
és
jellegének egyszerű statisztíkai
csoportosítása.
Az eddig
elvégzett, képsorbosszúságon
és
képsorjellegen
nyugvó statisztikai elemzés mín,
denesetre arra mutat, hogy bár
egy-egy
rendező
különböző
munkái közötj megállapítható a
hasonlóság,
megkülönböztető
stílusjegyeket
rendező és rendező közt így nem sikerült kimutatni. Kérdéses, hogy ugyanez a megállapítás
érvényes-e
Iilmstílus azon jellemzőíre
is,
amelyeket nehezebb számszerűsíteni, példáu] a Iátékstílusra, a
dialógusok
alkalmazására,
a
hang kezelésére (például a háttérzene rnennyiségére), a világításra és a képkompozícióra.
AstaUsztLkai
stíluselemzés
eddigi eredményei
míndenesetre ellentmondanak
az elképzelésnek, hogy létemék jellegzetes
"montázs-stíl us". "szél.es- vászon
stílus", vagy bármi más skatulya, amelybe az egyes filmeket
vagy egyet> rendezők
stílusát
kényelmesen be lehetne sorolni:
e fogalmak szernmeí lá-thatólag
nem
állják
ki a számszerű
elemzés próbáját. Az azonban
valószínűnek látszik, hogy az átlagos képsorhosszúság és a képsor-tajtak
számszerű megoszlása, amennyiben si-kerül a médszerj tovább
finomítani, olyan
tormaelemző eszközzé fejleszthető, amellyel kétes esetekben
(ki vattképpen az átlagostól eltérő művek esetében) könnyebben éldönthető
az alkotó személyének 'kérdése, mint puszta
megtekintés és spekuláció útján.
(Film

Quarterly,

1974

ŐSZ)

angol hölgy-ről

- Thomas Wiseman regényében
a nézőpontok különfélesége izgatott
legjobban:
a feleség.
ahogy a férje elképzeli;
az
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képsorok hosszát. A karneratávolság tek-intetében
azonban
feltűnő különbség mutatkozik
az
amerikai és európai némafilmek
között: az amerikai
filmekben
lényegesen gyakoribb a közelfelvétel: a későbbi filmek formai elemzése arra mutat, hogy
az európai filmesek szívesebben
használnak
távolabbi teívételeket. A karneramozgás
számadatai ból szintén az amerikai
filmstílus korai kibontakozására lehet következtetni, s ez egyáltalán nem Griffioth hatása, hiszen ő k.ifejezetten kerülte a kocsizó vagy döntött
kamerával
készült felvételeket.

asszony, ahogy önmagát elképzeli, s katalizátorként
a költő.
aki alig szól, de az egyetlen.
akinek igazában kialakult élet-

filozófiája van. Eredetileg maga
Wiseman
készítette
számomra
a
forgatókönyvet.
s az sok
szempontból jó volt és érdekes

is, de Wiseman, mint annyi regényíró, hajlott rá, hogy a forgatókönyvbe lila leírásokat ilIesszen, azokat, pedig nagyon
nehéz lefordíta:nia kép nyelvére. Aztán Tom Stoppard vette
kézbe az anyagot, s ugyancsak
tisztelet.beniitl, de nagyon mulatságosra tonmálta. A szerkezetén alJig változtatott, azon felill, hogy a költő a.z ő kezében
egy :kissé kalandorrá váttozott,
de a díalógusokat alaposan átírta. Elég nehéz volt Stoppardot rávennem, hogy megcsinálja, mert azt mondta, útálja az
ilyesmit, de végül
a rnunkája
nagyon jÓl sikerütlt: épp mert
utá'lja az ilyesmit, ~gyekezett a
lehető legjobban megcsinálni.
Wiseman regénye
javarészt az Irő-férj
vszemszögéböl
ábrázol. A fiLmben télreérttietetlenné tettük, hogy ez a bizonyos író ugyancsak rossz író.
Embernek nem rossz, de alapjában véve egy sikeres limonádégyáros, aki elhiszi a saját meséít. Hiába nún den bölcselkedése, 'képtelen életet teremteni,
egyszeruen csak leírja, amit lát,
ami
természetesen a vatóság
torzítása,
hiszen hiányzik
a
perspektívája. A filmen nem is
könyvet ír, hanem mmnovellát;
arról, ami elképzelése szerínt á
feleségével Baden-Badenben tör ,
tént. Látunk is néhány részletet
belőle: mind nagyon hoblywoociii,csillogó és felfújt.
- A belső monológokat teljesen melíöztem. Az ember a
filmen egy asszonyt lát és egy
seítuácíöt, s a férjet, aki valamiféle kapcsolatot képzel el kettőjük közt, de maga sem biztos
e kapcsolat
mílyensége
felől.
Látjuk a családi helyzetet, aztán egyszerre - többé-kevésbé
véletlenül - fölbukkan egy idegen az életükben, akit a férj
invitál meg a saját szexuális :
és pszeudó-alkotóí céljai érdekében. A feleség e valószínűtlen
helyzetet valóságga változtatja,
II végül mind kénytcl.enek S2JeIIl-

benézní a könyörtelen
gJal.

valóság-

A történet középpontjában
a szerantem legfontosabb
személy áll, a !költő. Ö az, aki
végill leginkább megőrzi a méltóságát, ő leüldl útjulkra a többieket. Ö az, aki teljesen ment
a ,pQ}gárrilét kötöttségeítől, rníg
a többiek miiIldannak
dájába estek.

a csap-

- Szerintem Wiseman a regényben hallattanul
tgazságtalan az asszonnyal, s valószínűleg iga,7JSágtalana költővel is. A
filmen a költő ússza meg a legolcsóbban. s még az író is jobban, mínt az asszony; sajnálom, hogy így alakult, mert
akáemít mondanak is rólam nem vagyok nőellenes.
A regényben az író romaneíkus a tizenkHencediik
század hagyományai szerínt romanti,kus - regényírónak véli
magát, a fUmen viszone e "romantika" egészen más. Ez talán
abból következik, hogy én tréfásan romantikus
marxístának
szoktam
mínősítení
magam. Ezen azt értem, hogy
azemtbereket
inkább a gyöngéíkkel, s nem az erős oldalukkal jellemzem. Abban teljesen
biztos vagyok, hogy Wiseman
regénycíme ironikus: a film is
ironizál a címmel: 'ha valaha
létezett nő, aki nem volt rom,an,tikus,ak'kor
ez a romantikus hölgy az. Ami azt Hitem,
nekem is, Wisemannek is, és
sok. másnak
ez
a gyöngéíe:
megpróbálunk reálísak lenní egy
agyonrendszerezett világban, de
cipeljük romantikus polgári nevelésünk terhét, s igy núnduntalan összeütközésbe kerüliink a
mínket
körülvevő világgal ...
Ezt szimbo1lizálja a filmen
a
tükrök szerepe: Weybradge-ben
szinte minden jelenet során szerepet kap a tükör vagy a tükörkép: ezzel azt akartam éreztetni, hogy a szereplők világa a
maga
valóságá:ban ,is teljesen

hamis. Szerephez jut a tükör a
házon belül, a házon kívül nem
egészen
Baden-Badenig, a
Kasionóig,ahQl megint annyira
megsokasodnak a tükrök, hogy
lehetetlen lctlreI'iilni őket.
- Lehet, hogy a filmjeim valóban egyre stilizá1itabbá válnak,
részleteik
egyre f,inomodnalk..
Lehet - lS remélem -, hogy
épp ezért akartam megcsinálni
A romantikus angol hölgy-et.
Személyemben mindenesetre ke,
vésbé érintett,
nem
kellett
megvívnom önmagammal a szo,
kott csatákat, IS épp ezért könynyebben vágtam is. Az első vágástól, 'ami még csak nyers vágás sem volt, az anyag száznegyvenöt percre
rövidült, s
végső
változata
száztizenhat
perc. Korábban erre ald·gJha lettem vQlna képes ...
Eddig Losey a saját filmjéről. A
beszélgetést
Richard
Combs; a kritikus kiegészíti a
maga megjegyzéseivel: eszerint
Wiseman regénye, vagyis a regény cselekménye,
pontosan
megfelel a Losey-filmek jellegzetes
alapszabályaínak.
Egy
nem különöserrboldog házaspár
- egy önző és uralkodni vágyó
író s nyugtalan, néma kétségbeesett felesége - életében fölbukkan a nyugtalandtó jelenés:
a f1atal költő, aki vel a feleség
egy Baden-Baden ..'Í szállodában
találkozott (s talán vele hált,
talán nem); a költő mándenesetre valósággá változtatja
a
feltevések hálóját, amit a férj
sző a helyzetük köré, s megszökteti az asszonyt. A férj
azonban, mert lelkiismeretfurdalást érez, hogy ő kergette bele feleségét feltevéseivel a "romantika
kórságába" ,
utánuk
ered; a költőt utoléri a homályos balvégzet, a feleség viszszatér a férjhez, az pedig megkönnyebbül, mert sikeruit feleségét megmentenie a "romantikus katasztrófától", hogy függetlenill válassza meg életfor-
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máját, s ily módon teljesítse be
a regényt, amit ő írt róla.
Wiseman
regénye,
amely a
cselekményt
aZ író tudatán át
ábrázolja,
[avarészt a belső
mcnológok
-eszközével él (az író
önmagával
folytatott
belső vitái, a költő materíalisztikus
elmélikedései stb.), s tulajdonképpeni tárgya a főszereplő - az
író _ irodalmi játéka.
Losey és Stoppard
azonban
lemeztelenítette
e gondolati vázat, s ettől megszűnt az író tudatának szakadatían
és kritlkus
jelenléte; az író maga is egyenrangúként
illeszkedett
bele a
szereplőj- együttesének
analítikus-krítíkus
közösségebe.
A

A jolyóirClltszemLerecenzwit

film a heves
ítélkezhetnéktől
szinte boncasztallá
vált: Losey
lebilincselő
hozzáértéssel
preparalja ki a polgári ház bűntudatból, álszentségből
fakadó
feszültségeit.
Nemcsak az alakokat intézi el hideg gúnnyal,
hanem Wisernan egész szemléletét. Talán csak a költöt kíméli némiképpen:
ő az egyetlen, akinek a szavai és tettei
valóban fedik az életfelfogását ;
akinek az életét nem a szerzésvágy
irányítja,
s aki nem
hazudik önmagának.
Igaz: azzal, hogyaköltőből
valamiféle
kábítószer-csernpészt
formál,
épp rokonszenves voltát kérdőjelezi meg. S a költő szökése

üldözői elől a film végén olyan
deus ex machina, amely mélyen alatta marad
Wiseman
költői megoldásának.
A film befejezése is, ahogy az
író és felesége visszatér régi (és
jövendőbeli)
életéhez, keserűen
gúnyos. És új is - a regényéhez viszonyítva. A baj csak az.
hogy ezzel a keserű inteldektuális tréfával és a többi hasonlóval Losey megfosztja a filmet korábbi legjava műveinek
gazdag érzelemvilágától
és utaJásrendszerétől.
S a fHm alapjáu] szolgáló
regény től ennyire
eltávolodva
épp annak valóságos mondanivalóját
teszi tönkre.
(Sight and Sound 1975. Nyár)

készítetté.k: Bakesi György, Schéry András, Göncz Árpád.

HELYREIGAZÍTÁS:
A Filmkultúra
előző, 1975/5. számában részletet közöltünk I. Bergman: Jelenetek egy házaséletből c. forgatókönyvéből.
A közlésből
kimaradt
annak
megemlítése,
hogy él
közreadott rész fordítása Bergman művének francia nyelvű kiadása alapján
(I. Bergman: Scenes
d'une maríage, Gallimard, Paris,1975)
készült, valamint az eredeti, svéd nyelv ű kiadás Stockholrnban, a Norstedt Co Söners Förlag-nál jelent meg.

Gábor Pál-

Maróti Lajol

A járvány
Részletek a forgat6könyvböl
Szécskeresztúri halottasház (1831. július

3.) >

Balás doktor belép, a deszkaajtó becsukódik mögötte.
A holttest a helyiség közepéri van kiterítve.
FÜl'tal, kerek képű, szeplős arcú jobbágyasszony.
Két öregasszony hosszú vászoncsíkot teker a
saját kezére, hogy még az ujjuk se Iátszódjék'
ki, aztán minden sietség nélkül lehúzzák a halottról az inget.
Az orvos !körelebb lép, intésére a két öregaszszony elhagyja a helyíséget, Egyedül marad a
holttesttel.
Egészséges testű, szép 1iiatalasszony, míntha
még most ts élne a ravatalozó félhomályában,
Balás doktor figyelmesen megszemlélí, felemeli a halott szemhéj át, majd ugyanazzal a mozdulattal vísszaejtí,
Leül egy padra, sokáig, töprengve nézi. Nem
nyúl többé hozzá.
Ha.loUu'uiz

előtt

A halottasház a falun kívül álló,magányos, vályogból vert épület, közel a temetőhöz. A halottsiratókat és a bámészkodókat vasvallás őrség tartja távolabb. Ez az őrség az uradalmi
cselédség ,tagjaiMl áll. Még két megyei hajdú
támas:lJkoc:tikaz utazószekér oldalához, de ők
nem avatkoznak
be a rendfenntartásba.
A
kordonon belül csak Hunyor József megyei alszolgabíl'ó sétál fel s alá, előtte, levett kalappal,

Hlaváti Antal, a falu választott bírája álldogál.
Mindenki feszülten vár.
Batás doktor kilép a házból.
- Ez nem kolerás - mondja Hunyornak. K~száradásnak semmi jele. De fel,kell boncolnom, egyéb bizonyosságért.
- Na, Hlaváti Antal _ szól megkönnyebbülten Hunyor -, gyere ide, és csókolj kezet a
doktor úrnak. A járvány a faludat elkerülte.
Hlavati előrelép. és hálás alázattal hajUk az
orvos 'kere fölé. Balás doktor mgerülten rátntja
el a karját.
- Rabatin! A ládámat!
- Emberek! Nyugodjatok meg! -- kiáltja a
szolga bíró. - Nem göresmíragy. A doktor úr fel
fogja boncolní a tetemet, bizonyosságoj szerézve, hogy a járvárny a falut el'kerűbte.
A következő események rendkívül gyorsan zajlanak le:
Egy fiatal jobbágy nekíugník, és áttöri a vasvillások kordonát. Rabatin Bálint, Balás doktor
kocsísa leemeli az orvos útuádáját a szekérről.
- Nem engedem! - üvöltí őrjöngve a fiatal
férfi. - Nem engedem haló porában megcsúfolni ! - Kiüti a kocsis kezéből a ládát, az földre
esik, kiinyílik, sereg orvosi eszköz, fogó, kés hulLik tki belőle, és nagyadag fehér por ömlik szét
a földön.
- Fogjátok le! És botor neki _ kiáLtja Hunyor J~.
De ezzel egyidőben Hlavati már rávetette magát, és igyekszik Iefogni.
- Oczílka! - rimánkodik kétségbeesetten.
Mit csinálsz, fiam?
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Aszolgabíró
kiáltásáea
a ·két megyei hajdú
Imrtán ellöki magár az utazószekéntől,
gyors,
szakszerű mozdulatokloaj
elkapják
és kicsavarjáik a fiatal férfi karját, a földre bukott Hl avatim egyszerűen rátaposnak.
és az üvöltöző jobbágyot a halottasház
mellett álló Szent Mihály
lovára feszítik. Deres híján.
Balás doktor letérdel, és Rabatin segítségével
összeszedi a földről az orvosi szerszámaét.
- Két napja még egészséges volt üvölt:
Oczilka, - A kassai doktor megétette.
Balás doktor felemelkedik,
körülnéz. OCZÍ'lka
a további ütésektől elájult, már nem ordít. Hlavata bíró Ls még rníndág a földöri fekszik. Mi re
a tömeg felocsúdik, romden be is fejeződött.
Nagy csend van.
- Hívjátok ide az intézőt
rnondja az orvos majdnem
halkan.
A vasvillások vezetője előlép.
Hogv is volt ez?
- Pár napja Lehoczky
doktor
úr Kassáról
valóban járt a faluban, és nagyobb mennyiségű
bizmutport
hagyott
a kastélyban.
Viczmáridy
nagyságos úr rám bízta, hogv vosszarn szét a
parasztok között.
Hlavatí bírót közben lábra állít ják.
. Bevették az emberek a gyógyszert? - kér-,
di tőle szigorúan Hunyor szolga bíró.
Hlavati lehajtja a fejét.
- Már aki. Nagyobbrészt
kutyának,
macskának adták. azok vagy megdögtöttek,
vagy úg~'
ehnaltak a háztól, hogy azóta se jöttek meg ...
Balás az mtézöhöz
fordul.
- Az adagolast ki végezte?
- A doktor úr utasítása szeri nt én és a bíráik - válaszolja az intéző.
Az orvos 'sarkon fordul.
- Temessék el - szól vissza az intézőnek. Minéj gyorsabban.
.Hunyor Balás doktor után siet.
- Mi1 jelentsen ez. doktor?
- Azt, hogy nem' b~ncolom fel.
Hunyor idegességében elveszti a fejét.
- Hivatalomnál
Iogvj, utasítom,
hogy teljesítse a kötelességét.
- Osak ha ön 'közh a falu népével a boncolás eredményét
- mondja nyugodtan az orvos.
- A halál oka: mérgezés,
Hunyor tekíritate megkeményedik,
majd hirtelen, szó nélkül otthagyja az orvost.
Balás

doktor

udVQ1'háza

(július

3.)

A földút vegen udvarház kőkapuja, a kocsi áthalad rajta, befordul a nagy, elhanyagolt udvarra. Balás doktor megpillantja a városi ruhás, fia-
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tal férfiakat. akik hanyagut az öreg fáknak támaszkodva, jöttét f,igyel,i'k, és a ház előtt a fekere utazóhintót.
A hintóról
elegáns öltözetű férfi közeledik a
megálló szekérhez. Wí.rkner+Lajos udvari biztos.
- Hát megint itt vagyunk - mondjj, mosolvogva,
- Mint minden negyedesztendőben
_ legyint
az orvos, és lekászálódik
a szekérről. lsten
hozta, Wil'kner úr.
- Kíván személyesen jelen lenni a házkutatásnál ? Vagy mint rendesen, rábízza az embereirnre ?
. Ha a kamariUa títkosrendöreí
felségárulásra valló jelet akarnak találni a nagyítórn talpába n, odarejtik még akkor is, ha ott állok rnellettük .-. rnondja az orvos. Rabatin Bálint
majd átadja a kulcsokat,
W,i~kiner eine veti magát.
- Akikor jöjjön, doktor, járjunk addig egyet.
Útépítésnél

A platánsor végen, nem messze Balás János házétól folyik .a Sátoraljaújhely-Kassa-Eperjes
megvei út építése
robot munkaerővel.
Néhány
nvomorúságos gebe vontatta parasztkordé szállítja a kubrkolt földet. Több a megyei hajdú, mint
a rnunkás, szítkozódv., hajszolják őket.
- Gyerünk, emberek, otthon kell aludni, az
asszony mellett. Mikor érünk ekképpen Újhelyre?
Két hajdú egy különleges formájú hordór görget oda-vissza a már kimunkált útalapzat hepehupáín. A hordóból hörgéshe fulladó, ismétlődő.
állati nyögés hallatszik.
- Szentségit a büdös paraszt jának, hogy megizzaszt,ia az emberfiát - mondja az egyik hajdú, és kérdőn néz az udvari biztosra .
Wirikner némán, határozottan
int.
Félmeztelen, harminc év körüli, ereje teljében
levő, de összevissza zúzott parasztembert
húznak
ki a hordóból. Wirkner undorral elfordul,
- Vizet kiált a hajdúlera Bal ás doktor.
Az egy.ik jobbágy rocska vizet hoz, nyakon önlii vele az ájult embert. Az kinyitja a szemét,
telnyög. Az orvos fölébe hajol, megvizsgálja.
- Hogy hívnak?
- Pauk Míhály telketlen
jobbágy. tekíritetes
Kozma Ferenc úr birtokáról.
- Ki büntetett
meg és miért?
- Lőrinczfy megyeí útbiztos úr őnagysága
mondja a jobbágy szlovákul.
- Magyarul] beszélj.
- Lőrinczfy
úr őnagysága.
Vármegyei
közmunkától szökés miatt tétetett a hordóba

Pauk újra Iehunyia a szemét, Balás felemelkedik.
- Locsolják meg újra. Csontja nem tört, két
nap rnúlva fut, min1: az agár.
Píblantása találkozik az udvara biztos tekintetével. Némán indulnak visszafelé.
- Nos? - szólal meg Wirkner. - Mi a véleménye ezeknek a vármegyei uraknak a módszereíről ?
- Ezért nem halad az út - mondja 'tompán
Balás doktor. - Szerszámaéruk, marháink romlottak. Mínden köböl búza árából a rossz utak
miatta termelő egyötöd részét elveszti, gyapjúmnak fuvarjáért
rninden mázsártál egy forénttal
kell többet :fiizetnem... Robotmunka! Ha fdzetnék a rnunkaerőt, mínt külföldön, ha én és a
hozzám hasonló birtokosok csak évi öt forinttal
járulnának hozzá az építéshez ...
- Megadóztatni
a nemes embert? Látja, hogy
mit rnűvelnek ezek ...
Balás doktor megáll. Rámered Wd['k!nerre.
- Többről van szó egy ostoba és kegyetlen
útbiztos módszereínéí mondja szárazon. Egészgazdálkodásunk
tarthatatlan
állapotáról.
Wir'kner szeliden elmosolyodsk, és recítální

kezdi:
- Könnyítsünk a szegény és sok terhek alatt
nyögő adófizető nép sorsán bölcs rendszabások-

kal, melyeket az előítéletek, lelokiismere1lenség
vad csapásai meg ne ronthassanak. Most az idő
sok és nagy dolgokkal terhes. Ugyanis az idő
lelke míndenkor új szükségeket, új körülményeket hoz létre. Jaj azon nemzetnek, melynek törvényhozói ezekre nem figyelnek, s mint okos
kormányosok
az állam hajóját ezen körülményelehez
nem igazítják. Ezen szükségek elemi
erővel bírnak, mely ha bölcs törvények által
nem fékeződik, lassan szétpattintja
a társadalmat egybekapcsoló láncokat ...
- Megtisztelő, hogy megtanulta könyvem szavait - mondja Balás doktor.
W~rikn.erelneveti magát.
- Meg nem tanubtam, csak jó a memóríám.
Ha valami f,i.gyelemreméltó, rögtön megrögződik
bennem. Az ön ropiratai Ilvenek,
-

Köszönöm.

- Tanulságos 'Séta volt. Jómagam már előzőleg iS meg tettem, míg önre vártunk - mosolyog Wirkner.
Az orvos elképedve bámul rá. Most érti meg
az előbbi jelenetet.
-

Ügyes _

bó1intelismerően.

- Szóval revolúció?
rendületlen ül.

-

rnosolyog

Wirokner
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- ,Ellenkezőleg válaszol komolyan Balás
doktor. - Refo:mnokat sürgeték, hogy a revolúció
elkerülhető legyen.
Balás doktor uavarhá.m
Wiirkiner egyik embere jelenti, németül:
- Semmi figyelemreméltó.
Biztos voltam benne - bóliint az udvari biz
tos. Barátságosan elibúcsúzik az orvostól.
- Hát~or,
mi elk:öszö:nünk... ;Hagyja a
röpiratokat, doktor. A politiJkához mínden nemes érteni vél, de orvos osak ötszáz van az
egész orszá,gban... Hallottam, hogy a vármegye
önt nevezte kJ mínígybíztossá. Személyes örömömre szolgál, mondhatnám úgy is, az én kív~ságűm volt. Meggyőződésem, hogya legalkalmasabb embert találták meg önben erre a nehéz
feladatra.
Gázlónál (JúLius 17.)
A járási székhely, NagymiJhályi felé vezető úton
erősödő sírás, jajgatás, sikoltozás nyomja el a
saját szekerüle zörgését. A kocsis hátától és az
útiládáktól nem nagyon látnak előre, így sem
Hunyor, sem Balás nem' érti a néptelen táj kísérteties hangjait. Balás János feláll a szekéren: a Tapoly és az Ondava talájkozásánál, a
sekély, de sebes folyású mederben több tucat
[aigatö jobbágyasszony itatja, rnosdatja sikoltozó gyermekét. Mások a mezőn térdepelnek
mozdulatlan gyermekük mellett.
Hunyor József 4S felá!.l a !k:ocsi'ban,és odakiált
az asszonyoknak.
- Mi történik itt, asszonyok?
A szlovák és magyar nyelvű hangzavarból, az
asszonyok sírásából aLig lehet valamit érteni.
Balás doktor Ieugrik a szekérről, rohan a rétre, az egyik térdeplő asszonyhoz, lehajol a mozdulatlan gyermekhez, fe1Jhúzzaa szemhéját, megfogja az ütőerét: halott. Megy a követíkezóhöz
_ az js halott. Föltápászkodik, szélütötterr viszszakóvá]yog a patakhoz. Belegázol a vízbe, sorra vizsgálja a keze ügyébe eső tántorgó gyerekeket.
- Mi volt itt? _ ordítja el magát. - Beszéljenek már a szentségít, ne jajgasslma!k:!
_ orvos vagy, János - szólal meg egy nyugodt, női hang a közelében. - Miért rémülsz
meg ezektől a kís halottaktól ?
Harminc év körüli, fekete hajú asszony emelkedik fel a többiek közűl, Csurom vizes a ruhája,
mint :a többi [obbágyasszonyé, csak arca, beszédmodora üt el az övékétől.
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- Ancsa! Ancsurka! Hogy kerülsz te ide? És
mi ez az egész?
- A ikassai orvos, Lehoezky doktor járt a faluban. MiooeIl!k:itmegétetett bíznurttal Én hoztam ki az asszonyokat, hogy hánytassák meg a
gyerekeket. MegaZltán a folyóvizet nem lehet
mérgezní ...
Hunyor
József türelmetlenül
kiabál a kocsiról.
- Mi történik ott, doktor ? Jöjjön már, vagy
itthagyom ...
Balás doktor faképnél hagyja az asszonyt,
odaballag a szekérhez.
- Hánytat ják agyerekeket
- mondja nyugodtan. - Lehoczky doktor járt előttünk. Azok,
ott a réten, tegnap még egészségesek lehettek.
Nem kívánja, hogy felboncoljam őket?
Hunyor József a dühtől sápadtan nézi a látványt,
- Velem ne gúnyolódjon, doktor!
Az orvos lehajol, egy vesszőt vesz fel a földről.
- Vidd az alszolgabíró urat a kómári
csárdába - mondja Rabatm Bálin1inak, - Aztán
gyere vissza értem.
Azzal teljes erőből ráhúz a vesszővel a lovak
. farára. Azok megugranak. Hunyor lezuhan az
ülésre.

Szécskereszt'Úr határában

(Július 24.)

Széeskeresztúr utolsó házainál, ahol a földek
kezdődnek, ötven, ásóval, !lmpával felszereli paraszt ácsorog, kettős sorban felállítva. Jobbróloairól a nagymihályi hajduk fogják közre őket,
szám szerínt húszan, de fegyveresen. A sorokkal
szemben Hunyor József és Balás doktor. Előttük
levett kalappal áll a falu bírája. Az egész gyülekezetet a bámészkodók, asszonyok, gyerelkek
fűgják körül.
Csend van, Hunyor egyelőre fel-alá sétál. Mikor már kellően feszült a figyelem, megáll a
bíró előtt.
- Na, Hlavati, hát jelentsen.
A bíró mély lélegzetet vesz:
- Két forspont kellő helyen előkészítve, ötven közmunkára köteles, telkés jobbágy jelen
helyen előállt, Szécskeresztúr falu lélekszáma
876 fő.
- Hát idefigyeljen, Hlavati mondja HunYŰT. - A földet, ahol most állunk, temető céljára kdhasítjuk .. :
- Hány kvadrát legyen a tömegsír ennyi lé.lekszámra? - fordul az orvoshoz.
Balás számol, tollal, papiron.

- Tapasztalás szermt, ahol a kór beüt, mínden ötödik ember elkaipja, ötből három bizonyosan elhal. Számítani
lehet tehát míntegy 180
megbetegedésre, ebből míntegy száz lehet halálos. .. A hat láb mély gödör legyen hal láb
széles, negyven láb hosszú.
A hajdúk kissé hátrább kergetik a gyereksereget, cövekek és kenderkötél
segítségével kimérik a területet.
- De tekintetes uram, ez egy egészséges falu
-_ dadogja Hlavati. - Oczilkáné óta nincs halottunk, a kór elkerült bennünket. Mi szükségünk ekkora temetőre?
- Doktor Balás János megyei mírtgybíztos
elmagyarázza -- mondja Hunyor. - ;Ha eddig el
is került a kór, majd beledöglőtök később ...
Kié ez a föld?
- Enyéim, Obsnícs Györgyé - kiált egy fakó
hang a sorból.
Hunyor a már körülcölöpözött területre mutat.
- Na, Obsnics, a krumpliföldecskédet
elvettük ,a túlvilágiaknak.
Megértetted?
Obsnic.s kétségbeesetten
néz körül. Hlavati
biró megint leveszi a kalapját, izgatottan végigsimít a fején. Ekkor a tömegből valaki bekdabál :
- Tekintetes uram, ez nem igazság! Obsnics
öt gyereke hal éhen, ha elveszi!k a földjét! Miért
nem hasítják ki a földesúri legelőből ?
- Jöjjön ide, ak.i ezt rnondta, vagy vele együtt
állítja - kiáltja nyugodtan az alszolgabíró.
Egy ember lép elő, több nem. Balás rögtön
megismeri.
- Hogy hív.nak? - kérdi Hunyor.
- Pauk Mthály.
- így van, ahogy rnondja? Obsnicshoz Hunyor.
gyerekem van, í.gyigaz,
_. hebegí Obsnícs.

- ot

Hunyor

ismét

Paukot

fordul
tekintetes

most

úr

kérdi.

- Hol a telked ?
- Nincs telkem.
- Kinek a zsellére vagy?
- Tekintetes
Kozma Ferenc úré, Velejtéről.
- Fogjátok el - rnondja Hunyor hidegen. Atszökött akordonon.
Mielőtt a hajdúk rávernék magukat, Pauk Mihály megugrík, eltűnik a tömegben.
- Fogják el, emberek - kiáltja a szelgabíró.
- Az ilyenek hozzák rátok a járványt. Kelerás
faluból szökött hozzátok.
A tömegben izgalom támad, de senki sem
mozdul, a hajdúk üres kézzel jÖllJIlekvissza. Hunyorban forr a düh, de lenyeli.
- Obsnics, te elmehetsz. Ti meg ott, kezdj é-

tek el az ásást. A többiek

pedig figyeljenek

a

doktor úrra.
Balás János fásult hangon hadamí kezdi:
_ A görcsmirigy vagyepekórság,
más nevén
napkeleti hányszékelés.
azaz kolera, Azsiából, a
Gangesz folyó torkolatából, Bengália országából
indult ki, és gyorsan terjedt át Oroszország
Oreriburg tartomanyán
át Galiciára. majd hazárikra is. Kórisme nincs, csak gyanú, úgy mínt
hányás, véres székelés, kiszáradás esetéri. A tekintetes vármegys elrendelte míndazon biztonsági Intézkedéseket,
melyeket
pestisjárványkor
szoktunk foganatcsítaní.
Kordon, kutak-vízek
fertőtlenítése,
veszteglőház és min.dennemű jövés-menés elttltása, végül tömegsírok ásása. A
görcsminigyben elhalálo2lOttak kezelése a következőképpen történjék, amint itt láthatni ...
A következő mondatok alatt a hajdúk egy csoportja begyakorolt és kellő pontokon kimerevített mozdulatokkal
bemutatja, amit Balás doktor előad: a görcsrnir igyben elhunytak elkülönítését és eltemetését.
Két hajdú álarcot vesz fel, a háttérben várakozó társzekerek
ponyváia alól nagy vasfogókat vesznek elő, kezüket belkötik lenvászonnal.
Egy harmadik hajdú derékig rneztelenre vetközve a földre fekszik. A két hajdú, a vasfogóval
h ónaljban és térd alatt megragadva, egy elkészített, kirebb gödörhöz viszi. Ezután a lelérmesres edényt a sírhoz görgetlk, a hajdú kiugri1k
agödörből,
helyére rongycsomót dobnak, és leön-tik mésszel.
A tömeg némán figyeld a játékot, a majdani
tömegsírban dolgozó parasztok is, ásójukra támaszkodva. Az előadás végén folytatják a munkát.
- Most pedig az eszközök kiosztásra kerülnek
_ emeli fel a hangját Balás doktor. - Míndenkire nem jut, öt családként ·két fogó elégséges. A családfők egyenként lépjenek elő érte.
A társzekerekről lekerülnek 'a ponyvák, ,a vasfogokat kiosztják a libasorban kanyargó iparasztoknak.
Hunyor József türelmetlenül csapkodja
egy
vesszővel a csizmáját. Utoljára hagyja a legsúlyosabb intézkedést.
Mikor a rend helyreállt, a 'sirásók is kirnásztak az elkészült tömegsírból. \még egyszer középre áll, és kihirdetí :
- A közeli Kisruszka, Nagyruszka és MigIész
falvakban már felütötte fejét a kór. Ezért ma
estére a kassai hadosztály két százada fog érkezni, és kordont von a falu -köré, A katonaság
élelemmel való ellátásáról
Hlavati Antal bíró
köteles gondoskodni. A kordont senki által nem
lépheti, házát, portáját el nem hagyhatja.
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Hunyor szintén ideges lesz. felcsattan az orvos
közbelépésére. '
- Nincs elég katonaság err'e! Figyelmeztetem,
ne akarj,a túllépni a hatáskörét! Végemem! kiáltja emeltebb hangon. - Menjetek haza!
Senki nem mozdu!. A hajdúk meglódulnak.
és elkezdik szétoszlatni
a tömeget.
Obsnics

kunyhója,

éjjel

(júliu.s

24-25.)

Nyomorúságos kis vályogviskó Obsnics György
portája. A család néma csöndben, egyetlen pislakoló mécses világa mellett készülődek. A feleség és a gyerekek zsákokat. edényeket szednek
össze, Obsnics sarlót dug az öve mellé. Végiglopakodnalk a saját udvarukon, melvnek
végében már ott a határ.
A

A tömeg döbbenten hallgatja. Végül is a bíró
tér el~r
magához.
- De nekünk aratni kell, tekintetes úr! kiált fel !kétségbeesetten Hlavatt. - A tavalyi
tartalékole
elfogytak, ha nem vágjuk le a rozsot, nemcsak Obsnícs,
hanem valamennyien
éhen halunk!
A kiáltás feltámasetja a megdermedt tömeget,
morajlás támad. Balás doktor maga is szokatlan
izgalomba jön.
- Alszolgabíró úr! Állítsák fel távolabb azt a
kerdont, Hogya parasztok legalább a falu határában arathassanak ...
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mezőn,

éjjel

(júlrius 24-25.)

Nem messze a tömegsírtól. szegődött földjük végén húzzák meg magukat a sötétben.
A tömegsíron túl, nem messze, egymástól szabályos távolságra őrtüzek égnek.
Obsnics int két legidősebb fiának
- Surranjatok
át a tüzek között,
és ássa tok
krumplét.
Ö maga sarlóval a kezében, lelapulvs követi
őket.
A két gyerek közeledik a tüzek felé.
A fú surrögása íobbról-oatról
felerősödék. Körülnéznek, és rémülten
látjá;k, hogy nincsenek
egyedül. Tucatnyi gyerek, majd még több igyekszik élelmet lopni az örvorialon túlról. Két gyereknek talán még sikerült volna, de ilyen soknak nem. A tüzek rnellől huszárok kelnek fel,
vesszővel verik vissza a gyerekeket.
Néhány
puska is e1pukkan ijesztésül.
- Vissza! Vissza! - rikkantanak jókedvűen a
huszárok. - Hé, te ott! Vdssza!
A sötétben megelevenedik a mező. Az emberek
egymásnak ütköznek, és csodálkozva fedezik fel,
hogy valamennyienkrinJn
vannak, mindnyádan
ugyanazt gondolták, valami élelmet szereznek a
családjuknak
az utolsó éjszakán. A gyerekek
futva menekülnek
visszafelé, az aggódó szülők
megpróbálják elkapni közülük a sajátjukat, egyre nagyobb lesz a tömeg sodródása. Felbukkan
Hlavati bíró is.
- Nyugalom, asszonyok! - kiáltja fojtott hangon. Egyszer csak beleütközik Pauk Míhályba.
- Valamit tenni kell - ragadja meg a bírót
Pauk Míhály.
- Eredj innét, te vészt hozó - löki el a kezét Hlavatt A tömeg míridkettőjüket
elsodorja.
Az emberhad riadt csordaként dobogva, de né-

mán rohan visszafelé a falu ,irányába,
katonák hujjogatása és a riasztólövések
násai hallatszanak,
Szécske1'esztúl',

csak a
pukka-

éjjel

A falu főutcaján lelassul a tömeg rohanása,
majd megáll. Lihegve, fújtatva szédelegnek a
sötétben, aztán kezdenek magukhoz térní.
- Itt vannak a gálszécsi határból is - mondja valaki. - Arra se lehet kijutni. A katonaság
körbevett bennünket.
Csoportosulások
támadnak,
híreket
adnak,
vesznek. Ismét felbukkan Pauk Míhály, de most
már erélyesebben szorongatda meg Hlavatit.
- Maga tudja. hogy mi engedéllyel vállaltunk
Ht részes aratást. Nem én hoztam magukra a
bajt, sem a többi velejtei zsellér, hanem az urak.
Az éhínség visz el bennünket, nem a ragály.
Álljon az emberek elé, Hlavati, ha már választott bírájuk.
Hlaváti körülnéz, a sötétben egyformán megviselt, rémült arcok merednek rá, a velejteiek
és az övéi.
- Nincs itt semmiféle járvány. Míndnyájan
egészségesek vagyunk...
- kezdi bizonytalanul,
mke többen egyszerre kezdenek közbekiabálnl.
- Az urak találták ki az egészet!
- Megmondták Kassán a kísruszkaí hírvivőknek: az orvosoknak és a korcsmárosoknak mínden, méreggel elveszejtett emberért öt forintot
fizet a vármegye. Merthogy túl sok a paraszt.
-_ De majd a király megvédi a szegény népet - ragadja vissza a szót Hlavati. - Híre jött,
hogy Terébes:en már a Jcírály parancsára őrzik
a méregétetőket és az urakat.
A gálszécsi határbéltek között felbukkan a sötétben Szentzy Anna és férje, Szentzy János.
-_ Nem a görcsmírígy miatt vesz bennünket
körül a katonaság! - kiált fel Obsnics, - Hanem rnert az urak attól félnek, hogy a muszkák bejönnek a szegény nép segítésére!
- Akárhogy ds lesz, a népnek meg kell élni mondja Szentzy János megfontoltan. Nagydarab,
vastaghangú ember, csend támad körülötte.
_ Ha Viczmándy helyébe lennék, én kinyittatnám 'a hornbáromat a szegény nép előtt. Hiszen ott rohad meg az egész tavalyi termés, az
egerek rágJá:k, mert a nagyságos úr magasabb
árakra spekulál ....
- Viczmándy a fő méregétető: A kassai doktor is nála hagyta a bizmutot - mondja Szentzy
Anna, és ,körülnéz az arcokon.
Szentzyék szavai súlyos valóságként
hangzanak el a tömeg számára. Egy pillanatig dermedt
csend ül mindnyájukra.

Pauk Mihály mondjj, ki valamennyiük gondolatát:
- Viczmándy magtára tele élettel. Ha Viczmándy nem nyitja meg, nyissuk meg mi magunk.
Oczilka lép elő, leveti az ingét.
- Túzd ki ezt a kastély kerítésére, testvér mondja Hlavatinak - Mert lehet, hogy az uraktól kapott sebek behegednek a testemen, de ez
a vérrel moeskolt ing megőrzi az igazságtalanság nyomát.
Hlavati bíró átveszi az inget, letérdel, és hangosan imádkozni kezd,
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Viczmándy-kastély,

hajnal

(július 26.)

Már világosodik, a tömeg megrohanja a falu közepén álló Víczrnándy-kastélyt,
Betörik a gazdasági udvar hatalmas kapuját.
Legelőször a mélhesben alvó nagymihályi hajdúkat lepik meg, jóformán álmukban :kötOzik
össZe őket. Csak egynek sikerül megszökni közülük, aki az ablak mellett aludt, és rögtön kiugrott. A hajdúk kardját,
písztolyát
elszedik
ugyan, de senkJinek nem jut eszébe magához
venni a fegyvereket, szétszórják a enéhesben.
vagy összetörik.
oA tömeg puszta kézzel ront neki a homoárnak.
intézót, cselédséget elsodorva bezúdulnak; Rengeteg búza. Búza ömlik k:i. a széles ajtón, ablakokon.
Viiczmándr lóháton érke2liJka kastély felől.
-Kifelé a portámróI,garázda
népség!
üvÖlti rnesszíről. - Ak;i nem takarodik keresztüllövöm! Hozzá ne nYÚ!ljatok a gabonámhoz !
- Éhezün/k:, uram! - kJiálttja Hlavatt bíró.
- Dögöljetek éhen! - ordítja a földesúr, s a
kezében levő korbáccsal veri a körülötte állókat.
- A tavalyi termést az egerek rágják, mert
a nagyságos úr magasabb ára kra spekulál _
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üvölt i Pauk Mihály. - Mí meg dögöljünk éhen,
testvérek?
A tömegből kiválik Obsnícs, belekapaszkodik
a gyeplőszárba, másik kezével eszelősen veri a
saját homlokát.
- Ide lőjön, nagyságos úr, jobb, ha a nagyságos úr öl meg, mint az éhség. Temető már az
én földem, hát lője szér a fejemet! Lőjön, ha
van mersze!
Viczmándykihúzza
az övéb ől a písztolyát,
közvetlen közelről rálő Obsnicsra, Obsnics hanyatt zuhan.
Viczmándy megránt ja a szárat, a ló felágaskodik, lovasa arra számít, hogya
tömeg szétnyílilk előtte, de pontosan az ellenkezője történik. Rávetik magukat a 'lóra, emberre. A ló
térdre rogy, eldől A véresoojű földesurat előráncigáLják alóla, ütík, tapossák, de Hlavati bíró közbelép.
- Testvéreik! Hagyjátok abba! Ne legyünk
gyHk()lSOkmi is!
A kastély felől ekkor érkezik gyanútlanul Hunyor József és Balás János.
- Hisz ez is gyilkos! Mére,gétető - ismeri
fel az orvost egy keresztúri paraszt. Tucatnyí kéz
ragadja meg mindkettőj'Üiket.
o

- Ne üssétek őket - harsogja Oc21ilka, a kezek megállnak a levegőben. - ... olyan lassan.
A közelállók nevetnek, már nekiesnének,
de
most Szentzy Anna avatkozik közbe.
_ Ez az ember !könyvet írt - kiált fel - a
szegény nép sanyargatásáról.
Majd ő megmondja, mi jár a gyilkos földesúm-ak ...
- Tudjuk azt, néííeüle ~s!
_ Hadd beszéljen.! - engedélyezi Pauk.
Balás tétován hordja körül a tekíntetét, megpillantja a holttestet, végre felfogja, mi történt.
Száraz torokkal, fennhangon rákezdi:
_ Bizonyos esetekben, így bárlti ellen elkövetett, szándékos gyilkosság esetén a nemest nemesi előjogáItól meg kell fosztani, és mdnt közönséges bÚInÖZőtbíróság elé állítani ...
_ t-gy van a könyvében
bizonyítja Szentzy
Anna.
- Na, ha tgy van - kiá<l,tja Pauk Mihály -,
kötözzétek fel a gyilkost egy :szekérre. Isten és
a király majd ítélkezik felette ...
_ Öket is ... - teszi hozzá Hunyor.ra és Balásra mutatva.

Komoróci réten
Amig az urak a vadászat után az árnyékba vonultak reggelízní, a fegyveres hajdúk és uradalmi cselédek összeterelik és sorba áHítják az
elfogottakat. Mivel sok paraszt családostól menekült a Tapoly völgyi erdőkbe, a hajdúklllak
külön kell választani a férfiakat az asszonyoktól és gyermekektől.
_ Te jobbra, te balra - suhint a hajdú ootja, s lassan kialakul a rend. Á halottakat és a
súlyos sebesülteket sorba fektetillk az erdő szélén.
Az urak végeztek a reggeli vel, megszemlélik
a kiterített tetemeket. csoportba verődve állnak
mögöttük, teleintetüket elégedetten és csodálkozva jáTtatjálk a réten felsorakozott foglyokon is:
_ Közel kétszázan vannak - jelenti a komoróci jegy-ző.
Két hintó is áll az erdészház előtt, ezeken jött
a rögtönítélő bíróság. A tisztásra asztalt 1et1ek
ki, közepén feszülettel. A vésztörvényszék elnöke Hunyor József alssolgabíró,
tagjai nemes
urak és megyeí biztosok.
- A rögtönítélő bíróság megkezdi múk.ödését
- je1entd be Hunyor. Magához inti a megyei
hajdúk vezetőjét. - Egyenként- kísérjék ide a
foglyokat!
Qdav.iszi!k az~ztalihoz
az első jobbágyot.
- Neved? Horman való va-gy? - !kérdezi Hunyor.

- Duczák János Vehécről.
- Vehécről. .. Van valakinek kérdése? AJkkor meghozom az ítéletet: golyó.
A parasztot elvezetik, jön a követ.kező.
- Krajnyek Mihály Dánoc:ról.
_. Van kérdés? Golyó. Következőt.
A bíróság egy~k tagja, Tenscsánszky Illés beleszól.
-Te,
alszolgabíró uram, nem ,túlzás ez? Bőven megfelelne ezeknek a kötél.
- Tovább tart - válaszolja Hunyor. - ~rzésem szerínt okosabb rnost gyorsan és tabbet dIIltéznünk . .. A 'következőt. Neved?
- Romancsik. György Terebesről.
- &há, Terebesról ! Golyó! Következőt.
- Stefonov Milyó, Tótjesztreb.
- Golyó ...
- Varró Mihály, Csáklyó.
- Golyó ...
A haddúk mosi az asszonyok, -gyerekek csoportjából küldözgetnek az asztalhoz. Egy negyven év körüli asszony kezdi.
- Neved? Honnan való vagy?
- Balla Jánosné, Kelecsényről.
- Negyven korbács. A következő.
- Gajdos Anna. Kelecsényről.
- Hány éves vagy?
- Tizennyolc.
- Akkor bot. Tizenöt ü-tés. Következő.
- Helena Hudakova.
- Hány éves vagy?
- ötvenkettő.
- Bot. Harminc botütés.
Egy tizennégy év köril1i fiú iltövetkezik.
- Hogy hívnak?
- Jurko Jan.
- Mi a bűnöd?
- Nem csináltam
én semmit, hacsak hogy
hujjogtam a doktar után.
- Tizenöt vessző. Tovább. Neved? Korod?
- Anna Machova. Huszonkét éves.
- Akkor korbács. Húsz ütés.
A nevekkel arcok lépnek közelbe és tűnnek
el. Aki nem lép tovább elég gyorsan, a hajdúk
marka elrántja az asztal mellől. A nap már magasan jár, a bírósá-g homlokán veríték gyöngyözik, a sarok alig rövidülnek.
Az elítélteket
azonnal kísér.i!k is a Tapoly
partjára, ahol párosával feláUítják, és vízbe lődö~
őket. Fél óra rnúlva a Tapoly vértől piroslik.

A Tapoly völgyén végígkanyargó
úton W~rJmer
fekete utazábatárja
jeleniik meg. Végi~alad
az
sszo.nyok ve5lSZÓZóhelyemellett, majd e)Jlagyja a
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foglyok csoportjait.
megfigyel.

Az utas mindent

alaposan

Erdészházban
Éles hangú vita Wirkner és Hunyor között,
Wdnkner szenvtelenül közli az udvar utasításait:
- Minden halálos és egyéb ítélet hozatala és
végrehajtás., azonnal leálhtandő.
A nemesi insurgens csapatok keretnek feloszlatni és lakóhelyére ki-Jei visszatérni.
- Tisztában van-e ön azzal, hogy ez a rendék
alkotmányos jogaiba való beletiprás ? kérdi
Hunyor.
Wjnkiner bólint.
- Öfelsége csak a statáríális, nem pedig a
rendes törvényszékek rnűködését tíf tja be, a
helytartótanáccsaj teljes egyetértésben. A felkelők ügyének továbbí tárgyalását a megyei biróságok, fellebbviteli hatóságként a Kúria, végső
fokon pedag a Hétszeméiyes .Tábla gyakorolja és
viszi, rnínt rend esen. A foglyok tehát alszotgabíró úr felügyeletével Sátoraljaújhelyre
szátlít-

erdő szélén. A Tapoly partján, ott, ahol az előbb
még a kivégzendők álltak, már felsorakozott a
Vácquant ezredbeli őrzászlóalj Simonffy főhadnagy vezetésével. A réten hosszan elnyúlva veszteglő kocsisor ra lökdösik fel az erdőben elfogottakat, ~i:k még túlélték a 'loivégzést, A nemesi kivégző osztag néhány tagja, elvegyülve a
tömegben, itt-ott tőrrel szúrdossa le a parasztokat, és a lábuk alá ny~mják, nehogy a katonák
észrevegyék őket. Egy-két helyen mégis hangtalan dulakodás támad. A szekérvonat elején
álló agyagosi hadifoglyok üres tekintettel várakoznak. A rend végül helyreáll.
Balás doktor az erdő szélén áll, Szentzy Anna
holtteste mellett. Winkner mosolyogva odalép
hozzá.
- Örülök, hogy látom, doktor. Hallottam, sokat szenvedett. De megnyugtat, hogy időben érkeztünk.
Balás János szétnéz. Tek~ntetében összegeződik, ami a réten történt.
- Ki számára időben? - kérdi.

tassanak.

Wírkner készségesen elhallgat, mondja csak
a másik a magáét. Hunyor azonban lenyelí dühét. Wankner erre feláll, a tárgyalást befejezettnek tekii:nti:
- Slérelmi politikáról szó sem lehet ... A hadsereg pedig k~.fejezetten a vármegyék kérésére
jelent meg. A Korona a zendülés teljes kívízsgálasát követeli. Nem volt-e háttérben valamely
szervezett lázítás, esetleg <külföldi 'sugalom.

Komoróci réten
Felfordulás a komoróci réten. A felháborodott
nemesurak lóháton toporognak, vitatkoznak az

Zamutó, alkony (aug. 9.)
Zamutó falu határában Hunyor József megálbitja aszekérmenetet.
- Itt fogunk éjszakázni. Sátoraljaújhely még
kétnapi járás.
- De hisz ez egy kolerás falu - mondja Balás doktor.
- Na és? - kérdezi vissza tettetett csodálkozással Hunyor.
Balás megdöbben.
- Ön azt az utasítást kapta, hogy a foglyokat a megyeszékhelyre szállítsa,rendes
bíróság
elé.

Azt is teszem. De pihenni csal, kell útközbe.n, nem?
THtakozom a járványügyi
szabályok megszegése ellen.
Hunyor bólint.
-- Rendben van, tiltakozását
nálam, a hivatalomban,
írásban
kell benyújtania.
Addig is
tudomásul veszern.
Balás doktor válasz nélkül leszáll a kocsiról.
Sírnonffy a z~mutói kordon parancsnokával,
Zaj áeh György hadnaggyal tárgyal.
- Én átveszem öntől a foglyokat - mondja
Zajáeh -,
tőlem be is mehetmek, de azt már
nem ígé1'em, hogy ki is eresztem őket.
A kordon megnyílik a Ioglyokelőtt,
és a trombitaszó ritmusára átvonulnak a kapun.
Balás János megindul, és csatlakozik a menet
végéhez.
Hunyor rákiált:
- Doktor'
Megőrült!?
Hová megy ? Álljon
meg!
Az orvos hátrakapja
a fejét, aztán előbbre
furakszik a sorok közt, felveszi a többiek lépését. Egy pillanat.ra még felvitlan a tarkója a
hullámzó fejek között, aztán
eltűnik Hunyor
szemei elől.
Zamutói

csá1'dánál

Hunyor sötéten néz fel Wirknerre. Az udvari
biztos lenyújtja a röpiratot. 'Hunyor átfut rajta.
- "... Mit gondoltok, miért nem jött ránk
eddig a katonaság?" _ olvassa fel hangosan. "Hagyták, hogy pusztítsuk az urakat, mert mint
ahogy a gazda összeereszti vad kutyáit a rókákkal, javait féltvén, úgy ijesztget a Király bennünket egymással, urat a jobbággyal. jobbágyot
urával, hogy hatalmát
felettünk megorizze ...
Felpillant
Wirknerre,
gondosan összecsavarja
a papír lapot, és visszaadja.
- Ezt csak olyan ember írhatta, aki jártas a
politikában ... - monddn kétszínűen.
Hosszú csend.
- Hol van? kérdi WiI1kner más hangon.
- Benn a faluban.
- Hozassa ki ... Le kell tartóztatnom
Iázításért és felségárulásért.
Kezemben végre a bizonyíték.
'
- Oda nem küldhetek utána senkit. Tartóztassa le, ahogy tudja - vonja meg a vállát az
alszolgabíró.
- Majd én érte megyek - mondia Wirkner.
. Az ön társaságában .. ,
Hunyor sarkon fordul, visszamegy a esárdába.
W,i·l'k;ner utánaszél.
- Aki gyáva, hivatalnoknak
is rossz - mondja gyűlölettel.

(szept. 3.)
Zam.utóban

A 'zamutói csárda udvarára megérkezík Wirkner
Lajos sötét utazóhintaja.
A csárda a falu hatá-'
rában még éppen kívülesik akordonon.
Wirkner magához inti az udvaron
ténfergő
hajdút.
_. Hunyor József alszolgabíró
urat keresem.
Hívja 'kL Wirkner udvari biztos vagyok, Bécsből.
Hunyor József kelletlenül
kerül elő. A mód,
hogy Wirkner csak így, a hintóból akar tárgyalni vele, megalázza és daccal tölti el.
Wirkner üdvözlés helyett azonnal legorombítja.
- Nem érkeztek
meg a foglyok Újhelyre.
Ezért felelni fog, alszolgabíró úr!
Hunyoj- hipokrita módon rszéttárja a kezeit.
- Ki tehet arról, hogy a katonaság nem engedi ki őket a kolerás faluból?
- Hogyan, kinek az utasítására kerültek oda?
- Valaho; csak píhenníök kellett ...
Hunyor pimaszul fölvigyorog Wírkner képébe,
most az nyeli le a dühét. Egy papírlapot húz
elő a köpenye zsebéből.
- Simonffy főhadnagy beszolgáltatott
egy lázító iratot. Az agyagosí templomban találták.
- "Katonák! . .. Hát nem tudjátok
nem érzitek, rnily herék itt a mi hazánkban
a nemesurak? .. "

(szept, 3.)

Wirkner fekete hintaja erős katonai fedezet rnellett beérkezik a faluba. A kordon parancsnoka,
Zajáeh maga kísért egy válogatott különítménynyel, fertőzés elleni szerekkel, rnésszel, füstölőkkel, vasfogókkal felszerelve -,
A falu néptelen. A kolera meg tette a magáét.
elvégezte a pusztítást. A templom ajtaja tárvanyitva, a házak elhagyottak. A hintó megáll az
út közepén, a katonák végre felhajtanak
egy
embert.
- Ne gyere köZelebb - kiált rá Winkner -,
de hangosan válaszolj. Ismered Balás doktort?
A paraszt bólint, integet, hogy igen.
- Vezess minket hozzá.
A paraszt a volt földesúrr kastélynoz vezeti
őket. Az orvos ezt rendezte be kórháznak. A
nagy földszinti termekben, de még a tornacon is
betegek fekszenek. Jajgatás, bűz tölti be a levegőt, a katonák erősen himbálják a füstölőket
Wrrkner és Zajáeh körül, Az udvari biztos kendőt szoríj az orrához.
- Hol van Balás doktor? - kérdezi egy parasztot, aki vízzel itatja a betegeket.
- Nemrég járt itt. Lement a faluba.
A menet visszatér a faluba. A lovaskatonák
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ismét előhajtanak
egy botladozó embert, aki
megmutatja a házat.
- Ebben lakik a doktor.
- Átkutatni! - parancsolja W~rkner.
Kís idő múlva a katonák fogóval hoznak egy
orvosi ládát és egy köpenyt, A ládát vastagon
borítja 8 por, hosszú ideje nem nyithatták már
ki, pókháló lepi a köpenyt is.
- Későn jöttem - bólint WiI'kner.
Az egyik katona jön, jelent.
.•.•.Hadnagy úr, most látták az orvost felmenni a .kórházba.
Wirkner felélénkül.
- Utána, gyerünk...
Talán már nem lakott
~tt - nevet idegesen.
A 'kórházban megint nem találják. A betegek
egyöntetűen áHítják, hogy itt látták. M~kor?
Most.
- Most vagy régebben?
- Most is, régebben is.
W,irkiner elveszti a tűrelmét.

Már dühöng.

A hintó végigvágtat a falu főutcáján. A faluszéli tömegsírnál éppen halottakat ásnak el. Az
álarcos hullaszállítók meszet öntenek a sírba.
Wir~ner levétetí velük az álarcot. Egydkük sem
Balás doktor.
- Most volt itt - mondják ezek is.
- Nem igaz - üvölti Wil'kner. - Vagy meghalt, vagy kiszökött a faluból.
- A kordorion még a madár se repülhet át
- mondja. Zajáoh. -, Ebben biztos lehet.
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- Hívják össze az egész fa'lut - kiáltja Wírkner.
A lovas katonák szétvágtatnak.
- Ha nem volna járvány, felásatnám a tömegsírt - dühöng Wil'kner.
Rövid idő múlva a falu szélén, a tömegsír
előtt felsorakozva állnak a volt, hadifoglyok, akik
még élnek.
-- Hol van Balás doktor? Ki 'látta, hol és rníkor? -lciáltja
Wirkner.
Oczilka jelentkezik. Orá is alig lehet ráismerni. Bőre összeszáradt, haja megfehéredett rövid
idő alatt.
- Én láttam őt, uram. Pauk Máhállyaj mentek
fölfelé, épp az imént, a kórházba.
- Nem :igaz. Pauk Mihály meghalt Agyagosnál. Látták, jelentették. Brány kadét lőtte agyon.
- Az nem lehet - mondja Oczrlka meggyőződéssel. - Imént láttam őket, ezzel a két szememmel. Mentek a főutcán, és valamiről nagyon beszélgettek.
Többen
jelentkeznek,
egyöntetűen
vallják,
amit Oczilka.
- Mutassák fel nekik azokat...
mondja
Wirkner.
A katonák vasfogóval magasba emelik az orvosi ládát és a köpenyt.
- Balás doktor nincs. Megértettétek? -- üvölti Wirkner. Meghalt. Nincs. Nem is volt.
Több nem d:s lesz belőle. A járvooynak
vége,
de 'ti itt döglőtök meg valamennyten ...
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with Gyula Maár and Mari Tőrőcsik QIs.tván Zsugám)
Gyula Maár, who made At the end 01 the road here díscusses the origins
of his latest fnlm, In the Wings. He did not merely wísh to evoke the crISIS
through which 1lhe great 19th century Hurigarlan actress went, but more
generalűy the confucts of ihuman existence and artnstdc vocatíon.
In memoraarn Imre Fehér (Lászdó Zay)
Imre Fehér, a Hurigarian film-djre<:tor who recently died. following a stroke
became well-known beyond the frontiers of the oountry tihanks to his Sunday
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Tibor

Cseres, the wrÍJter, answers (László Nádasy)
Cold ooys, a novella by Cseres, was fdlrned by András
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Kovács, maleing the
wrater's
name more widely known. In this interview
he disenssed the
anxíetíes and woories that writers have when workíng for a film studio.
Károly Nemes: Wihat's up Hoblywood?
Nemes is here Iookírig mto the reasons for the Hungariari success of Whát's
up Doc? and establéshes them as an awareness of psycholegical
needs and
the standards of craftsmanshtp that apply to the genre.
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Anna Földes: On the standards

Counter-opinion
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of authenticity

more an AadOtptian

.Ms Földes defends Márta Mészáros's film Adoption arguing that the authenticity
of the film js ensured by that of the problem ralsed.
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