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A Magyar Film- és TV-művészek Szövetségének
VI. közgyűlése
Miivészeti közéletünk rendkivül jelentős eseménye-
ként zajlott 1981. május 9-én a Magyar Film- és
TV-miivészek Szövetségének VI. közgyűlése. meg-
határozva hosszabb időre a művészeti ág, a két
rokon terület feladatait, értékelve az 1977. január
10. - az előző közgyűlés - óta megtett utat.

Fábri Zoltán

elnök "a megszokott ternatikától eltérő, kissé rend-
hagyó megnyitót" tartott. Nagy érdeklődéssel fo-
gadott bevezetőjében visszapilIantott a Szövetség
több mint két évtizedes múlt jára, utalt mindazok-
ra a gondokra és eredményekre, amelyek a szakma
vezető testületének munkáját jellemezték és meg-
határozták. Jelentékeny szervezeti változások be-
folyásolták - hol rosszul, hol kedvezően - az elmúlt
két évtized fejlödését; az előző közgyűlés azonban
mindenképpen jó légkörben végezhétte munkáját ;
érezte az állami vezetés támogatását.

Ebből a helyzetből már csak egy ugrás és itt
vagyunk a mában, amiről nem vagyok biztos,
hogy olyan bizakodóan szólhatunk, mint a
négy évvel ezelőttiről. Nem azért, mintha
felettes hatóságaink részéről nem tapasztal-
nánk a konzultáció és véleménycsere készsé-
gét, hanem inkább azért, mert a körülmények
változtak meg, minek következtében ezek a
konzultációk - a megváltozott játékszabályok
kellő ismerete hiányában - meglehetősen for-
málisak lettek. Megnyugtatást ugyan kap-
tunk, méghozzá a minisztertől magától, hogy
stúdíóérdekeink nem változnak, semmilyen
vonatkozásban csorbát nem szenvednek, de

azért a legújabb, igazán nem kis mértékű át-
szervezés - bár államigazgatási érdekből -
mégiscsak folyamatban van, s a kialakuló,
alapvetően új struktúrának filmművészetünkre
való várható hatását ma, azt hiszem, igazán
senki nem tudja áttekinteni.

A világban is szigorodott a helyzet. Az eny-
hülés tendenciáit hirtelen újra a háborús szel-
lem szítása váltotta fel, az olajválság, s a vele
kapcsolatos manipulációk következtében a
világgazdaság megrendülése a mi kis országunk
pénzügyi helyzetét is olyan kényszerhelyzetbe
hozta, hogy az elkövetkező évek szűkös gaz-
dasági perspektívát ígérnek. Csüggesztő tünet
az is, hogy a magyar filmnek a magyar közön-
ség előtti presztízsvesztése szembetűnő, s hiáb"
vigasztaljuk magunkat azzal, hogy ez - az is-
mert oko knál fogva - vilagtünet, mégis, úgy
vélem, komolyabb figyelmet érdemel.

Van egy csomó megoldatlan problémánk:
a forgalmazás nem kielégítő módszerei, a szí-
nészkérdés, a filmkészítés drágasága a
MAFILM eszméletlen rezsiterhelései miatt, a
szerzői jogok rendezetlensége, a Szövetségen
belül a Film- és TV-tagozat munkájának nehéz
összeegyeztethetősége, s egyáltalán, a TV-tago-
zat még mindig nem eléggé megoldott szövet-
ségi munkafeltételei stb., stb., ezekről a kér-
désekről azonban a referátumok kell hogy szól-
janak.

Fábri Zoltán a továbbiakban - egészségi állapotára
való hivatkozással - lemondott elnöki tisztéről.
Ezt a közgyűlés elfogadta, majd később, Lugossy
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László javaslatára közfelkiáltással a Magyar Film-
és TV-művészek Szövetségének tiszteletbeli elnö-
kévé választotta Fábri Zoltánt.

Kovács András

alelnök terjesztette elő a filmes tagozat négy eszten-
dős munkájáról szóló beszámolót. Az alábbiakban
ennek adjuk közre néhány részlet ét :

Én arról szeretném tájékoztatni a közgyűlést.
hogy az elnökség állásfoglalásai a magyar
filmkultúra és a társadalmi környezet milyen
megítélésen alapulnak. Ha úgy foglalom össze,
hogy egy olyan filmgyártásban gondolkoz-
tunk, amelynek társadalmi küldetése van,
amely kötődni akar a mai magyar valósághoz,
és amely el is akar jutni a magyar közönséghez,
úgy tűnhet, hogy közhelyeket mondok, de aki
benne él a filmgyártás mindennapjaiban, tudja,
hogy minden szó vitakérdést is jelent egyben.
Ezért szükséges, hogy újra átgondoljuk, mi-
végre is vagyunk a világon mi magyar filme-
sek, hogy körülnézzünk a magunk házatáján
és a környezetünkben, nemcsak a szakmában,
hanem a társadalomban is, nemcsak itthon,
hanem tőlünk keletre és nyugatra is, tisztáz-
zuk, milyen módon tölti és töltheti be társa-
dalmi funkcióját filmművészetünk ?

A Szemle vitáján azt mondtam, úgy érez-
zük, hogy kőzápor ban dolgozunk, kapkod-
juk a fejünket a minden oldalról, néha vaktá-
ban dobált, máskor jól célzott kövek elől.
(Csak zárójelben: kőzápor alatt nem a sajtó-
kritikára gondoltam, hiszen a magyar filmben
értéket felismerő kritikus barátaink ugyanígy
érezhetik magukat, ha elismerően írnak egy
magyar filmről.) Röpködnek az axióma ként
kezelt kijelentések: üresek a mozik, mert a
magyar film válságban van, a kutyát sem érde-
kel, elszakadt a valóságtól, elvesztette létjogo-
sultságát, nem találja funkcióit a mai világban,
túlságosan avantgarde (vagy túlságosan kon-
zervativ), túl pesszimista (vagy túl konfor-
mista). És a tanácsok: ne kergessen délibábo-
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kat azzal, hogy művészet akar lenni, vegye
tudomásul, hogy nem lehet több szórakoztató
iparnál, vagy: függetlenítse magát a nézőtől,
legyen az önkifejezés eszköze stb. És jönnek
a "bezzegek": bezzeg másutt, bezzeg a régi
magyar film, bezzeg a hatvanas években, bez-
zeg az amerikai film stb. Már olyat is olvas-
tam, hogy bezzeg a franciáknál anézők fele
francia filmet néz, míg nálunk csak a nézők
17%-a. "Ha nekünk ilyen rnutatóink lenné-
nek" - sóhajt fel a (keresem a jelzőt, hogy
milyen) cikkíró, aki elkeseredésében elfelejti
azt a kis nüanszot, hogya franciák nem 20,
hanem 175filmet gyártanak egy évben ! ~

Ha az ilyen vélemények megütköznének
egymással, reagálást váltanának ki az ellenkező
vélemény képviselőjéből, akkor ez még hasz-
nálna is a magyar filmnek, hiszen minden, ami
vitatott, az jobban érdekli a nézőt, arról nem
is beszélve, hogy csak a párbeszéd tisztázhatná,
rnérhetné le az állítások igazságtartalmát. De
nem ütköznek meg, monológokról van szó,
vagy, mondjuk, siratóénekekről. Mi, akik a
filmeket csináljuk, nem vállalhat juk, hogy mi
válaszoljunk az ugyan nekünk címzett, de való-
jában csak művekben, nem pedig vitacikkek-
ben megválaszolható üzenetekre. Ez a monolo-
gizálás nem speciálisan a filmmel kapcsolatos
probléma, erre még visszatérek, de ez az oka
annak, hogy talán nagyobbnak érezzük a
magyar filmre nehezedő nyomást, mint amek-
kora valójában. ( ... )

Nyugat-európai kollégáink - és itt nem akár-
milyen filmmíívészekről van szó - a szó szoros
értelmében fennmaradásukért küzdenek. Sok
bajunk, keservünk, anyagi és ideológiai nehéz-
ségünk közepette sokszor elfeledkezünk erről
a magától értetődő vívmányunkról, hogy ná-
lunk a film nem áru, nekünk nem a művészi
törekvések létjogosultságáért kell küzdenünk,
energiáink nagy részét nem a pénz összeszedé-
sére, hanem a míívek elkészítésére, vagy a
néző khöz való eljuttatására fordíthat juk. Ha
úgy tetszik, "birtokon belül" vagyunk, a mű-
vészi törekvéseknek nem kívülről kell dönget-
niök a filmipar kapuját - ahogy Szőts is tette



ismert röpirataban, szinte egyedül küszködve,
helyet követelve a művészetnek is.

Nem akarom idealizálni a helyzetünket, köz-
readott állásfoglalásaink tartalmazzák az anya-
gi szűkösség okozta aggodalmakat, sőt azt is,
hogya művészi munka primátusát a filmgyár-
ban újra és újra meg kell védeni nem átgon-
dolt, rögtönzött ötletek ellenében, de éppen ez
jelzi a birtokon belüliséget, hogy amit védünk,
az létezik. És természetesen nálunk is vannak
elutasított témák, rendezők, de a legmerevebb
bürokrata se lehet an;yira kíméletlen, mint az
a producer, aki a saját pénzét kockáztatja a
piacon. Ráadásul ő nem felelős a társadalom-
nak a döntéseiért. azt tesz a pénzével, amit
akar, az övé. És bármennyire is eredménytele-
nek voltak eddig a javaslataink, birtokon belül
vagyunk a forgalmazast illetően is. Hol van
azoknak a kis érdekcsoportoknak az ereje,
amelyek útjába állnak egy forgalmazási re-
formnak a kapitalista forgalmazók teljhatalma
mellett? Ez a birtokon belüliség adott ön-
bizalmat ahhoz, hogy ne engedjünk a pánik-
hangulatnak, hogy ne csak védekezzünk, ha-
nem pozitív alternatívákat dolgozzunk ki arra,
milyen irányban változtassunk a művészeti
munkában, a gyártásban és a forgalmazásban.
Vállaltuk ennek a birtokon belüliségnek nem-
csak az előnyeit: a felelősségét is, és továbbra
is vállalni akarjuk. ( ... )

Tapasztalatom szerint a nyugat-európai néző
érdeklődését - főleg azokban az országokban,
ahol erős társadalmi feszültségek vannak - az
kelti fel, hogy a magyar filmből tudósítást kap
egy olyan ország valóságáról, amelynek élet-
formája, társadalmi berendezkedése az ő szá-
mára sok tekintetben vonzó. A szocializmus-
nak egy sajátos modelljét ismerik fel, amelyre
nem alkalmazhatók azok a sémák, amelyeket
egy ottani átlagember naponta kap az újság-
jában, vagy este a tévéjében. Mindenekelőtt
meglepő számára az a nyílt beszéd, amelyet
a filmekben lát és hall. Miért ad pénzt egy
állam arra, hogy filmen bírálják a belső viszo-
nyokat? - kérdik szinte minden vitán. De nem-
csak a szabad légkör, hanem ezek a filmek-

ben - játék- és dokumentumfilmekben egy-
aránt - kritizált belső viszonyok sok pozi-
tívumot is elmondanak a mi valóságunkról.

A téma azonban nem az, hogya külföldi
néző mit lát a filmjeinkben, hanem az, hogy
honnan adódik az a feszültség a hazai nézők
egy részével, amelynek egyik fő okát sokan
abban látják, hogy nem a valóságot mutatjuk.
Hiteles-e az a kép, amelyet a magyar film a het-
venes évek végének Magyarországáról adott?
Két pólus körül csoportosítható k a negatív
vélemények: egyik szerint fejlődésünk túl-
szaladt a negativista reflexeiket makacsul őrző
művészeken, eredményeink sokkal jelentőseb-
bek, perspektíváink sokkal biztató bbak, ha
másként nem, hát hosszú távon, mint amit a
filmek mutatnak, és különben is, a filmnek és
a művészetnek előre kell mutatnia, ideálokat
kell adnia. Különösen sok szemrehányást ka-
punk az ötvenes évekre való állandó vissza-
térésért, amit a múlton való rágódásnak ne-
veznek. A másik póluson azok véleménye áll,
akik szerint a magyar film, egy-két kivételes
filmtől eltekintve, konformista, a hatalom
manipulációjának az eszköze, hiszen a rend-
szer keretei nem tesznek lehetövé semmilyen
gyökeres reformot, csak egy mély válság hoz-
hat megújulást, de már egy más struktúrájú,
pluralista rendszerben. Előfordult, hogy egy-
azon filmre vonatkozóan hangzottak el az
említett ellentétes vélemények. Mindkét véglet
azt mondja, hogy elszakadtunk a valóságtól, de
mennyire más az értelme ugyanannak a meg-
állapításnak az egyik, vagy a másik esetben.
És itt van újra a monologizálás jelensége, ez-
úttal talán érthetőbb okokból. A két vélemény
valójában egymás ellen akar küzdeni, de az
ostor nem egymáson, hanem a magyar filmen
csattan. A két vélemény egymást nem gyöngíti,
hanem felerősíti azoknál, akik csak a "nem"-re
figyelnek, az indokolásra már alig. Itt eljutot-
tunk, ha szabad újra ezt a kifejezést használ-
nom, a magyar film drámájának egyik leg-
lényegesebb mozzanatához. Ahogy ezt nem
is egy filmünk ábrázolja, a hetvenes évek
nemzetközi és hazai változásai magukkal hoz-
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tak a szellemi életben az egyen síkjín egy
atomizáltságot, tendenciák síkján pedig egy
polarizálódást, vagy mondjuk úgy, hogy kon-
taktushiányt, a dialógus meggyöngülését. A
legnagyobb alapkérdésekre szűkült le a tár-
sadalomban a konszenzus, a közös vélemény,
szemben a hatvanas évekkel, amikor számos
nagy történelmi kérdésben nemcsak egyetértés,
hanem együttérzés is volt. ( ... )

A hetvenes években elvesztették a politikai
hajtóerejüket azok a tényezők, hogy változ-
tattunk az ötvenes évek módszerein, elhalvá-
nyult ezeknek még az emléke is. A reform be-
vezetése után a hetvenes évek elejének szeren-
csétlen huzavonája, majd a gazdasági világ-
válság, a nemzetközi feszültség erősödése, a
lelassult dinamizmus okozta türelmetlenséggel
járó radikalizmus, vagy a privát szférába való
visszavonulása sokaknak, hogy csak néhány
mozzanatot említsek, a mozi nézőterére más-
képpen kondicionált nézőt ültetett be, vagy
még többször tartott otthon, mint amilyet
a szocialista társadalmi elkötelezettségéről le-
mondani nem akaró magyar film várt. Nem
idealizáIni akarom a hatvanas éveket, magam
1968-ban Pécsett már arról beszéltem, hogy
nemcsak a film és valóság, hanem a kőzönség
és valóság viszonyát is meg kell vizsgálnunk
ahhoz, hogy megítéljük a már akkor is csök-
kenő nézőszámok miért jeit. Ezt a felszólalást
az Új írás "Miért nem kell a magyar film a
közönségnek" címmel akarta lehozni, alig tud-
tam lebeszéini őket a címről. Ebben az érte-
lemben, idézőjelbe téve, a magyar film valóban
"korszerűtlen", "időszerűtlen" lett, közös ne-
vezőt keres egy monologizáló korszakban, cse-
lekvésre akar ösztönözni egy statikus periódus-
ban, nyugtalanítani akar egy végre konszolidált,
nyugalomra vágyó korban, közösségteremtésre
akar vállalkozni egy privatizáló korban, meg
akarja érteni az időket egy dezideologizált
légkörben. ( ... )

Ma a francia, vagy az olasz film, bár sokkal
nagyobb a termelésük, alig van jobb helyzet-
ben, mint mi, kis országoknak tűnnek, ame-
Iyeknek védeniök kell nemzeti identitás ukat.
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A probléma persze ném a j6 amerikai filmmel
van. Senki se gondol arra, hogy szorítsuk ki
a mozikból, tiltsuk el a közönségtől stb.
A probléma objektíven adott. Ott a néző, aki
a moziban és főleg a televízióban a nemzetközi
filmpiac szabványai szerinti filmekkel van el-
árasztva egyszerűen azért, mert alig van más.
Természetes, hogy kialakul benne egy képzet
arról, hogy mi a jó film, mi a jó cselekmény, mi
az érdekes konfliktus. Tudjuk, a megszekas a
legnagyobb úr, természetes, hogy a moziban is
azt várja, amit már ismer. Itt nem egyszerűen
ízlésról vagy dramaturgiáról van szó, mert ez
a dramaturgia egy meghatározott - az ameri-
kai - életforma adta elemekből, konfliktusok-
ból épül. Aki ilyen filmeken, dramaturgián
nőtt fel, annak a számára egy ettől különböző
életanyagon épült dramaturgia idegen, de még
az életanyag is, hiába a sajátja. Különben is,
a saját élet az túl köznapi. Hányszor halljuk,
hogy egész nap dolgozom, legalább a moziban
szabaduljak az üzemem vagy hivatalom lég-
körétől. A legnagyobb szórakoztató ipar, a
hollywoodi erre a nézői várakozásra válaszolva
mesterséges, lombik életanyagot dolgozott ki
a cowboyok, a vadnyugatot meghóditók tér-
ben és időben elég távoli életéből, és előszere-
tettel viszi a közönséget számára furcsa kör-
nyezetbe, a bűnözők vagy a miIJiomosok vilá-
gába, ahol a megszokott hétköznapi törvények
nem érvényesek, ahol a néző átélhet olyasmit,
amit a maga kis szürke életében csak szeretne
esetleg. Hogy aztán a reális vagy mitologikus
anyago t hogyan dolgozzák fel, és ez ott milyen
társadalmi funkciót tölt be, az más kérdés,
bennünket csak az érdekel, hogya mi film-
jeink az erre a szabványra, ebből a szabvány
anyagból készült termékek által is formált
nézővel találkoznak. Csoda-e, ha a mi film-
jeink furcsának, idegesítőnek tűnnek az általa
megszokottak mellett?

Mindezt nem azért mondtam, hogy le-
vegyem a felelősséget magunkról azért, men
filmjeink gyakran nem elég hatásosak. Ter-
mészetes, hogy rossz akusztikai körűlmények
között másképpen kell játszani, mint amikor a



legkisebb nesz is haJlatszik. Valószínű, ilyen-
kor hangosabban kell beszélni a színpadon,
túl kell kiabálni a mellékzörejeket. Ugyanazo-
kat a célokat más eszközökkel kell szolgálni.
Más művészetek esetében, ahol kisebb a közön-
ség és hosszabb időre oszlik el a mű és közön-
ség találkozása, pl. az irodalomban vagy a
zenében, ott könnyebb a helyzet, mert minden
irányzatnak megvan a maga közönsége, és
csak a maga ízlése szerint való művet veszi
kézbe vagy haIlgatja meg. A közönség mindig
a maga igazolását várja a műtőI, nehezen lép
ki a maga világszemlélete, ízlése keretei közül,
idegesítik a váratlan hatások, védekezik, nem
akarja, hogy megzavarják a nyugalmát. A film-
nek egyszerre nagysága és nyomorúsága, hogy
ma is óriási tömegekhez jut el, és a nézők nagy
része minden előkészület nélkül találkozik a
művel. Irodalmi vagy zenei irányzatoknak van
idejük kiválasztani, vagy kialakítani a maguk
kis vagy nagyobb közönségét, és minél halkabb
a társadalomban a párbeszéd, minél elterjed-
tebb a monologizálás, annál inkább fordul
a közönség a maga véleményét mondók felé.
A filmrendező, aki a mának dolgozik, nem
várhat, nem bízhat ja a jövőre a megítélést,
még a monologizálást sem nagyon engedheti
meg magának, ő a vélemények kereszttüzébe
kerül, és újra úgy, hogya tűz inkább rli irá-
nyul, mint az ellentétes vélemények kép-
viselőire.

Mit kell tennünk, hogy ez a kedvezőtlen
körűlmények kőzött létrejött találkozás ne
szakítással végzödjön. hanem tartós dialógus
alakuljon ki? Nem hiszem, hogy sokan vol-
nának a teremben, akik a mellett az alternatíva
mellett szavaznának, hogy ha az kell a közön-
ségnek, készítsünk pótanyagból hollywoodi
szabványra filmeket. Nincs más lehetőségünk,
fel kell vennünk a versenyt a moziban, meg-
keresve azokat a terepeket, ahol a legtöbb
az esélyünk a sikerre. Hogy a szuperproduk-
ciók és vadnyugati, meg bűnügyi filmek nem
az a terep, az nyilvánvaló. Ahol többek az
esélyeink, az egyrészt a vidám rnűfajok, az
ifjúsági és gyermekfilmek, a rajzfilm és persze

a játékfilmnek amainál mélyebb, hatásosabb
formái. A gyerekfilmekről, a vidám műfajok-
ról rengeteget beszéltünk, nagyon kevés ered-
ménnyel, hadd ne ismételjem el most ugyanazt,
de a rajzfilmről kellene ejteni néhány szót.
Nem amiatt, hogy Oscar-díjat kaptak, ennek
mindnyájan nagyon örülünk, hanem mert a
múlt közgyűlés határozati javaslatába foglalt
problémáik változatlanul nem oldódtak meg.
Egyszerűen arról van szó, hogy alighanem
a legeredményesebben működő, ma legjobb
formában levő csapata a magyar filmnek lehe-
tetlen körűlmények között dolgozik. Ez nem-
csak gazdasági szempontból veszteség, hanem
a közönséggel való kapcsolat szempontjából
is. A rajzfilm mint műfaj egyszerre tudja a
gyerek, az ifjúság és a felnőttek érdeklődését
lekötni. ( ... )

Játékfilmjeink nagy része nem különbözik
lényegesen atévéfilmektől, egyáltalán nem
pejoratíven értve a "tévéfilmef', tehát nincs
olyan attrakció bennük, ami arra késztetné a
nézőt, hogy vegye a fáradságot, felöltözzön,
közlekedjen, fizessen a jegyért, vállalja azt a
kockázatot, hogya film nem tetszik. (Már csak
ezért is életbevágó a tévé és a filmgyártás
koprodukciós együttműködése, hogya tévébe
való filmek a tévének készüljenek, ugyanakkor
tévés kollégáink filmvászonra kívánkozó köny-
veiből film lehessen.) Mi lehet attraktívabb
tehát a moziban ? Valószínű, hogy amellett,
hogy ez műfaji kérdés is (lásd szuperproduk-
cíók, katasztrófa-, pornó- és rémfilmek), a mi
szempontunkból a témaválasztás és a míívészi
intenzitás kérdése elsősorban. ( ... )

Ismerjük el, jogos a bírálat, hogy gyakran
olyan könyvek is forgatásra kerülnek, amelyek
semmilyen esélyt nem ígérnek a sikerre. A koc-
kázatot persze nem szabad kiiktatni a munká-
ból, de az kétesélyes kockázat legyen. Még
lényegesebb lehetne a film készülése közbeni,
vagy utáni konzultáció megszervezése, ter-
mészetesen a film rendezője és munkatársai
igényei szerint. Különösen olyan műfajoknál
volna fontos ez, mint pl. a vidám filmeknél,
ahol jó, ha minden munkafázist kollektíven
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végeznek (és nem a szerzői filmeknél, ahol
éppen a személyes hangot nyomná el a közös
munka l). Nem a stúdió kon múlik, hanern a
szisztéman, hogya stúdió k ne merevedjenek
meg, hanem kövessék a filmművészet természe-
tes mozgását, kényszerüljenek versenyre, és
ennek legyenek konzekvenciái pozitív és nega-
tív értelemben, lehessen megbukni vagy na-
gyobb anyagi lehetőséget is kapni az eredmé-
nyek alapján, szűnhessenek meg és alakul-
hassanak új stúdiók az erők átcsoportosulása
nyomán. Egy ilyen kis filmgyártásban mindez
nagyon nehezen megvalósítható, de enélkül a
rugalmasság nélkül a stúdiók életképtelenné
válhatnak. Egyébként az alkotórnűhelyek na-
gyobb felelősségére való építés nemcsak a já-
tékfilm, hanem a közművelődési stúdiók prob-
lémája is. A televízió elterjedése óta ezek a
stúdiók nehezen találják a helyüket, pedig
a napi szolgálat alól való mentesítésük (ezt
gyorsabban ellátja a tévé többszöri friss hír-
adójával, egyenes adásaival) a társadalom ön-
ismeretének alakításában igen jelentős fel-
adatot bíz rájuk. Ha meggondoljuk, az a hat-
vanmillió néző, aki évente jegyet vált moziba,
nagyrészt találkozik a közművelődési stúdiók
filmjeivel. Ugyanakkor ezek a stúdió k szinte
lehetetlen anyagi feltételek között dolgoznak.
Meghökkentesül hadd mondjam el, hogy
ugyanannyi a dotációjuk, mint húsz éve! De
az is nagy segítségükre lenne, ha újrafogalmaz-
nánk a társadalmi megrendelést azoknak a ta-
pasztalatoknak az alapján, amelyet a doku-
mentarizmus részben a dokumentum stúdió-
ban, részben a BB-stúdióban, részben a játék-
film-stúdiókban összegyűjtött. A fű alatti vita
ezen a területen úgy áll, hogy van, aki az ered-
ménypropagandát tartja a fő feladatnak, má-
sok a társadalmi ellentmondások felderítését.
Nem a béke kedvéért mondom, de azt hiszem,
egyik sem zárja ki a másikat, hiteltelen az az
eredménypropaganda, amelyik egyoldalúan
csak eredményekről beszél, és hamis képet ad
a társadalomról az, aki félrefordít ja a kamerát,
leállítja a magnót, ha valamilyen előrelépésről
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van szó. A választ újra nem a pozitív és negatív
elemek aránya dönti el, hanem a művész
magatartása a valósággal szemben. Jól pél-
dázza ezt a dokumentum-játékfilmnek neve-
zett művek hatása a közönségre. Ennek a sajá-
tosan magyar műfajnak a kialakulása nem vé-
letlen, hanem összefügg a magyar társadalmi
mechanizmus alakulásával, hogy éppen nálunk
létezik, és csak nálunk tud létezni ez a műfaj,
részeként a hazánkban végbemenő társadalmi
megújulásnak, reformmozgalomnak. Ezek a
filmek tele vannak negatív jelenségekkel, bosz-
szantó, felháborító mozzanatokkal, konflík-
tusa ik nem is oldódnak fel a film végén, a
szerzők indulata a bemutatott negatívumok-
kal szemben, és kritikájuk iránya azonban a
nézőből is aktivitást vált ki. Nem a hibák le-
leplezése az összeférhetetlen a szocialista mű-
vészettel, hanem a közömbösség, a fatalizmus,
a letargia, a kívülállás. És nem a kallódó, sod-
ródó, vegetáló, szétesett személyiségek, vagy
csoportok bemutatása, hanem a vállatvonás,
az elemzések, az okok kutatásának az elmara-
dása. Ha van vitánk a pályakezdő fiatalok egy
részével, akkor ez az a szkeptikus, a nyílt
állásfoglalastól, elkötelezettségtől tartózkodó
magatartás, amely társadalmilag meghatároz-
hatatlan művekben jelentkezik. Ez a riporto-
kat már nézhetőség határain túl nyújtja, a fik-
ciós filmeket pedig sok hatáselemtől fosztja
meg. Amíg ez egy kísérleti stúdió keretében tör-
ténik, addig ez nem okoz problémát, ha azon-
ban arra gondolunk, hogyapályakezdőknek
moziban, vagy legalábbis szélesebb körben
vetített filmek készítésére kell felkészülniök,
akkor - most a világnézeti kérdésekről nem is
beszélve - kérdésessé válik a "mozifilmnek"
mint műfajnak a továbbélése. Nyilvánvaló,
hogya kérdés nemcsak a főiskolai neveléssel,
hanem azzal a tágabb és szűkebb társadalmi
környezettel is összefügg, amely a fiatalokra
hat, de a szövetség vezetőségének is az eddigi-
eknél többet kell foglalkoznia a szocialista
elkötelezettségű magyar film utánpótlásának
a kérdéseivel.



Mihályfi Imre.

alelnök szólt a televlziós tagozat képviseletében.
Az eltelt négy év fejlődésének technikai körülmé-
nyeit igyjellemezte:

A beszámolási időszakban gyakorlatilag be-
fejeződött az ország televíziós készülékekkel
való telítettsége és véget ért az a viharos fejlő-
dési periódus, amely az előző éveket jellemezte.
A jelenleg nyolcvan órás adásidő a jövőben
már csak mérsékelten fog emelkedni, mintegy
20%-kal, azaz 1985-ig heti 15-20 órával. A
II. program ma már az ország egész területé-
nek mintegy 213-án fogható. Ennek az adott-
ságnak figyelembevételével megindult az alter-
natív választási lehetőséget adó programszer-
kesztés. Egységes értékelést adni vagy várni a
televízió ról természetesen lehetetlen, a televízió
nem önálló műfajú és nem egységes rendelteté-
sű médium, ezért inkább feladatának bonyo-
lultságára szeretném a figyelmet irányítani.
( ...)

A televíziózás normarendszerét pedig igy fogal-
mazta meg:

Az a tény, hogy a televízió ilyen mértékben el-
terjedt és ekkora tudatformáló szerepet ját-
szik; rendkívül nagy felelősség. A statisztikai
szemlélet afelé szoríthat, hogya közönség szol-
gálatának feladata helyett a közönség kiszol-
gálásának zsákutcájába tévedünk. Ez azzal
járna, hogy a televízió feladja aktív koncepció-
ját. A tömegvéleményt beépítve, de nyomását
kikerülve, meg kell őrizni a koncepció szuve-
renitását. A valóságos értékrend alapvető vizs-
gálati szempontja továbbra is csak az lehet,
hogya magyar televíziózás megfelel-e népi-
nemzeti prograrnunknak; a szocialista kultúra
programjának. Hatékonyságának pedig csak
egyetlen fokmérője van, hogy olyan nyomot
tudunk-e hagyni a befogadó személyiségén,
tudatán, amely össztársadalmi érdekeink irá-
nyába mutat. ( ... )

A szervezetiélet eredményeinekrészletes ismerteté-
se mellett, jelentős hangsúlyt kapott a beszámoló-
ban a televíziós alkotórnűhelyek értékelése; így a
drámai főosztályons a szórakoztató osztályon ké-
szülő műveké:

A Főosztály a végrehajtott szervezeti változ-
tatásokkal tovább erősítette alkotóműhely jel-
legét. A decentralizálás eredményeként a mű-
helyek markánsabb arculatot nyertek, és fel-
tehetően jobban fognak érvényesülni a külön-
böző alkotói törekvések. Az elmúlt években
világnézetileg hibás, bemutathatatlan film nem
készült. Viszont változatlanul jelen van bizo-
nyosfajta szürkeség, vagy olyan eszmei-mű-
vészi melléfogás, mely nem az egész műre meg-
határozható an , hanem annak részleteiben je-
lentkezik. Egyes esetekben szemléleti tisztázat-
lanság, zavarosság, az eredeti gondolatok hiá-
nya, a konfliktusok leegyszerűsítése, vagy ép-
pen formai túlbonyolítás és terjengősség jelle-
mezte ezeket a filmeket.

A műsorpolitikai törekvésekben jelentős
szerepe van a mai magyar valóságról szóló
műveknek. A drámai műhely az elmúlt évek-
ben többször bizonyította, hogy vállal és koc-
káztat a felelős társadalomkritika és a hiteles
valóságközelség programjáért. Például az Ellen-
tétek, a Segítsetek, segítsetek!, Végkiárusitás.
A történelmi múltat ábrázoló vonulat filmjei:
a Kiálts, város!, az Abigél. Számos esetben
értékes művészi eredményt hozott világiro-
dalmi művek feldolgozása: a Lear király, a
Cseresznyéskert, Dosztojevszkij és Gorkij mű-
vei, vagy Solohov, Szemjonov, Radzinszkij,
Suksin, Gelman művének fiJm-, illetve tévé-
játék-feldolgozása. A drámai főosztály fő mű-
soridőben é_yi68 művel jelentkezik. Ez a tény
önmagáért beszél, jelentőségét alig elhet túl-
becsülni. Ennek ellenére még nem is olyan ré-
gen tevékenységének megítélésében az ún. kul-
turális melléklet szűk kategóriájába soroló-
dott. Az ügy paradox volta az, hogy ugyan-
ebben az időben a műhelyben egymás után
készültek jelentős művek.
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Ma már ugyan ez 'a házon belüli hátrányos
definíció megszűnt, mindez azonban nem vál-
toztat azon a tényen, hogy 1974 óta a drámai
művekre fordítható kapacitás stagnál, sőt a
visszafejlődés riasztó jelei mutatkoznak. 1980-
ban már csak 61 tv-játék, illetve film készült,
1981-ben pedig, ha sürgős segítséget nem ka-
punk, évi bemutatási lehetőségünk 50 műre
zsugorodik. A tv-filmek előállítási költségei
természetesen növekedtek, de nemcsak az
emelkedő árak következtében, hanem a na-
gyobb igényesség és a növekvő követelmények
miatt is több a ráfordítás összege egy-egy film-
re vagy tv-játékra. Míg a 60-as években egy
tv-filmet 10 nap alatt forgattunk le, 2-3 hely-
színen, addig ma a helyszínek, a szereplők és
a forgatási napok száma semmiben sem külön-
bözik egy átlagos magyar játékfilmétől. (Itt
kell megemlítenem a tovább már tarthatatlan
rendezői dotálási körülményeket.)

Kiutat jelenthetn e az elektronika fokozot-
tabb felhasználása, de az a minőségi ugrás,
mely alkalmassá tenné bonyolult művészi fel-
adatok megoldására, még mindig várat magá-
ra. A könnyűelektronika hiánya változatlanul
beszorítja az alkotókat a fényképezett színház
kategóriájába, és az egyéni lelemény már egyre
nehezebben hidalja át a kényszerű fogyatékos-
ságokat. Nem utasítható el az a bírálat, mi-
szerint a tv-játékaink képi feldolgozásának
módja egyhangú, fantáziátlan. Én tovább men-
nék, és még azt az állítást is megkockáztatom,
hogy ma, amikor egy rendező hétfőn bemegy
a műterembe, vajmi kevés sejtelme van arról,
hogya hét végén milyen módon és egyáltalán
élve fog-e kikerülni. Ez az állítás nem túlzott,
csak szubjektív. ( ... )

A drámai jel1egű televíziós alkotásokat lét-
rehozó műhelyek mellett egyre nagyobb teret
és jelentőséget foglal el a televízió rnűvészeti
jellegű tevékenységében a nem, vagy nem első-
sorban dramatikus műfajok területén készülő
szórakoztató műsorok alkotótevékenysége. A
börleszkek, szatírák, vígjátékok és zenés víg-
játékok, a kalandos és szórakoztató filmek
mellett például a nagy ünnepi műsorok, az
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április 4-i, augusztus 20-i és egyéb alkalmak-
hoz kapcsolódó, kifejezetten művészeti jellegű
műsorösszeállitasok, a közéleti kabarék szere-
pét vállaló A Hónap círnű műsor, a vetélkedők,
kvizjátékok, a portré műsorok, mint a Házi-
gazda sorozat, a Siker sorozat, a maga nagyon
jelentős pozitív példákat sugalló adásaival
nemcsak a műveltség terjesztésének: a míívé-
szeti szórakoztatásnak, egy ország közvéle-
ménye alapvető orientálásának is fontos esz-
közei. Mellette a zenei főosztály sokrétű tevé-
kenysége a Röpülj páva akciótól a Bartók-év
keretében elkészített nagy sikerű Kékszakál/ú-
ig, nemzetközi fórumokon is magasra értékelt
televíziós operafeldolgozásoktól a zenés portré-
filmekig, amelyek kiemelkedő művész-személyi-
ségekkel ismertetik meg a nézők széles réte-
geit: a népzenei, könnyűzenei sorozatokig,
amelyek jelentősége alapvető a zenei közízlés
formálásában - el nem hanyagolható jelen-
tőségű terület. Már a puszta felsorolás is meg-
győz e kifejezetten művészeti alkotóterületek
tevékenységének jelentőségéről, de szerteágazó,
sokszínű és óriási lehetőségeket biztosító vol-
táról is. Egy valóban szocialista, valóban de-
mokratikus módon felfogott kultúrakoncepció
semmiféle művészinek kikiáltott elzárkózás je-
gyében nem ignorálhat ja e területeknek sem
rangját, sem jelentőségét. A területek fontos-
sága, tevékenységük szerteágazó és speciális
volta és nem utolsósorban az itt dolgozó
alkotók rangja és eredményei tették szükséges-
sé, hogy e műfajok művelői számára a Szövet-
ség televíziós tagozatán belül otthont, prob-
lémáinak fórumot, alkotóinak szervezeti kere-
tet biztosítson. Nagy várakozással tekintünk
az újonnan megalakult zenei-szórakoztató
szakosztály tevékenysége elé, és kívánjuk, hogy
szövetségi munkájukkal is kivívják maguknak
azt a rangot és fontosságot, amelyet az ország
ízlésének, közvéleményének, hangulatának for-
málásában betöltenek.

Nem maradt ki az áttekintésből a televízió rendkí-
vülí jelentöségü tájékoztató, dokumentumo, oktató,
és ifjúsági műsorkészltő tevékenységének elemzése



sem. Komoly visszhangot keltett az alelnöknek a
Szővetségben s másutt folyó viták, eszmecserék tó-
nusára vonatkozó észrevétele. Demokratizmusunk
fogyatékosságára vall - hangoztatta -, hogy ritkán
érvényesül a .Jiatlgattassék meg a másik fél is"
bölcsessége.

Lugossy László

a Szövetség titkárságának tagja szenvedélyes és kri-
tikus hangú beszámolóban ismertette a testület szer-
vezeti életét s az új alapszabály-tervezet megalkotá-
sának körülményeit, indokait.

A beszámolók nyomán kibontakozó vitákban fe-
lelősen esett szó a tévékritika helyzetéről (ismét fel-
merült egy önálló televíziós - kritikai - tömeglap
iránti igény), a filmforgalmazás negatívumairól, a
Balázs Béla Stúdió filmjeinek megőrzésével kapcso-
latos gondokról, a filmesztétikai oktatás hiányáról,
az alkotök munka- és anyagi körülményeiről, egy
korszerűbb érdekeltségi rendszer kidolgozásának
sürgető szükségéről, a továbbra is megoldatlan szí-
nészkérdésröl, a közművelődést szolgáló filmmű-
fajok hátrányossá vált helyzetéről. Önálló ••minta-
mozi" , valamint - szintén a Szövetség irányításá-
val tevékenykedő - szaklap, illetve rendszeres kiad-
vány megteremtésére is hangoztak el javaslatok.

Többen foglalköztak a filn1kritika helyzetével, a
filmes alkotók s a kritikusok elmérgesedett - s a
Szövetség keretében sem megoldott - viszonyával.
Bacsó Péter eljuttatta a közgyűléshez ••az év legjobb
krítikusa" díj megalapítására vonatkozó indítvá-
nyát: ezt a díjat a filmes alkotók adnák ki. Kósa
Ferenc a Szövetség külföldi kapcsolatainak elemzé-
sével s a kritika helyzetével kapcsolatos észrevételei-
vel gazdagította a tanácskozást.

Pozsgay Imre míívelődési miniszter hiányolta
azokat az elemzéseket, amelyek ezen a fórumon is
megmutathatták volna: milyenek is valójában a
magyar filmek a szakma vezető testületének megíté-
lése szerint? Film, közönség és valóság kapcsolat-
rendszerében kell választ adni erre a kérdésre - ja-

vasolta a felszólaló. Rámutatott arra is: különbsé-
get kell tenni a minisztériumot terhelő mulasztások,
valamint a szakmát érintő gondok megoldatlansá-
gának mélyebb - az ország gazdasági helyzetével
kapcsolatos - gyökerei között. A közmiív"elődés
továbbra sem mostohán kezelt ügye a kormányzat-
nak, ám figyelembe kell venni - például- a közok-
tatás sürgetőbb szükségleteit. Végezetül a további
munkában személyes támogatásáról biztositotta a
művészeti szövetséget.

Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, a Központi Bizottság titkára a párt veze-
tő testületének jókívánságait tolmácsolta a közgyű-
lés résztvevői számára. Kifejezte azt a meggyőződé-
sét, hogya Magyar Film- és TV-míívészek Szövet-
ségében nem hiábavaló erőfeszítéseket tesznek. Van
jelene és jövője az itt folyó munkának, hiszen a mű-
vészet és az épülő fejlett szocialista társadalom köl-
csönösen feltételezi egymást, egymásra van utalva.
Beszélt a filmművészetnek arról a feladatáról, hogy
a mai világot, az országot a maga bonyolultságá-
ban, szubjektiv és objektiv ellentmondásaiban kell
bemutatnia.

A kultúra - hangoztatta -, s igy a művészet nem
valamiféle "ráfizetéses üzem", hanem nélkülözhe-
tetlen tényezője életünknek. Legyen tükör - de nem
torzító tükör - a rnűvészet, mondja az igazat, segitse
a maga eszközeivel, hogya szocializmus felépitése
az egész nép, a nemzet ügyévé váljék.

Korunkban, az intenzív gazdasági fejlődés, szi-
gorodó nemzetközi feltételekhez való alkalmazko-
dás idején is van tekintélye, presztizse a magyar
filmnek; van közőnsége is olyankor, ha fontos társa-
dalmi mondanivalót fogalmaz meg.

Köszöntötte a VI. közgyűlést Simó Tibor, a Mű-
vészeti Szakszervezet ek Szövetségének főtitkára is,
kifejezve az általa irányitott szervezet együttműkő-
dési készségét a filmes és televíziós szakma vezető
testületével mindazokban a kérdésekben, amelyek
közös erőfeszítést követelnek.

A Magyar Film- és TV-művészek Szövetségének
VI. közgyűlése az új - 60 tagú - választmány jelö-
lésével és titkos megszavazásával ért véget.
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Lépésvesztéstől a távlatnyerésig
Legújabb filmtermésünk irányvonalai
Miután kiadta parancsát a támadásra, el-
küldte ordonáncát, az őrnek kiszólt, hogy csak
véghelyzetben zavarhatják, és lefeküdt aludni.
Pedig tőle pár kilométerre, akkor kezdődött
az afrikai hadjárat legizgalmasabb csatája
- az El Alamein-i ütközet. S Montgomery, aki-
től minden függött - előre megfontolt szándék-
kal, hidegvérrel megitta teáját és nyugodtan
elaludt. Nem rágta a körmét, nem figyelte a
helyzet alakulását. Tudta, hogy a több hónapos
tervezés után és a számításai szerint egyhetes
csata döntő fázisa előtt több nappal, most
nyugalmat kell magára erőltetnie. Hogy majd
néhány nap múltán legyen éber: akkor lesz rá
szüksége, napokon át. Abszurd kép: a hadve-
zér alszik a csatában, amit ő vezényel ...
Voltak idegei.

Mindig irigyeltem ezt a krízisszilárd maga-
tartást, ezt az időt, eseményeket, szóval a jö-
vőt előre látó-érző habitust. Ezért is idézem
példáját, - modellként. Erre a hűvös fejjel
gondolkodó, pánik- és idegességmentes józan-
ságra lenne szükség ma is. Ami legalább olyan
képtelennek tűnik, mint az alvó tábornok a
csatában. Belül bizonytalanság, - ahol a siker-
rőlsem lehet már elhinni, hogy igazi, a bukás-
ról sem, hogy jogos; kívül (úgy értem, a kriti-
kában, a köztudatban) türelmetlenséggel ve-
gyes csúfolódás, miközben mindenki számol,
pénzt, nézőket, jó és rossz pontokat, díjakat
vagy métereket. Ebben a nagy számolósdiban
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jól jönne ez a hűvös, okos nyugi, mert ez a mos-
tani atmoszféra, még ha enyhült is egy kicsit,
olyan, mint a sújtólég. Műhelylégkörként per-
cenként robbanással fenyeget (holott csak
bénít), nem enged rálátást a helyzetre, gondola-
tot a pályamódositás, a reorientáció kitalálá-
sára. S zavarja a közönséggel való kikerülhe-
tetlenül megújítandó szövetség formálásának
hosszabb távú terveit. Higgadt okosságra
volna szükség, nyugodt számvetésre, elsősor-
ban arról, milyen értékeink vannak, mit lehet
folytatni, és csak aztán arról, mit kell másképp
csinálni, - nemcsak ma, hanem elsősorban
holnap, holnapután. Higgadtan, mondom is-
mét, mert ez a váltás hosszú időt fog igénybe
venni, ha komolyan gondoljuk.

Persze ezekkel az intelmekkel elsősorban
magam biztatom, mert ahogy ülök az írógép
előtt, érzem, hogy rám is átragadt már ez a
bénító szorongás. Pedig nekem, a pálya szélén,
könnyebb a helyzetem, mint az alkotóknak.
Látszólag. Mert a drukkernek sem árt tudnia,
kiért-miért szurkol.

In medias res: filmtendenciákról kellene
szólnom, és - nincsenek tendenciák. Pontosab-
ban, Iátásmódbeli, jelenségekhez lazán kötődő
csoportosulásokat ugyan fel lehetne írni film-
cimekben, rendezők neveiben, de egymásba
kapcsolódó, egymást folytató kontinuus trend-
vonalak alig látszanak. S ha találok is ilyene-
ket, ezek önmagukon belül is tovább osztód-
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nak: lehetőségeket kínáló, Ígéretes törekvések-
re (melyekről azonban még a szakma sem hiszi
el, hogy van jövőjük) és divatszabta, rövid
életű árnyéktendenciákra, melyek olykor épp
az előbbi .törekvések gyengéiből születtek,
rossz imitációként, s ezzel azokat, asikereseket
is gáncsolják.

Tendenciák helyett ezért ilyen értékcsom6-
pontokat próbálok meg kiemelni a nyolcvanas
évek elejének terméséből, és azt keresem,
miért nem tudtak trendmeghatározó szerepre
szert tenni ezek a sikeres, jelentős művek.
A művészi csúcsteljesítmények érdekelnek,
értékeik, újítókészségük - és az, amivel adó-
sak maradtak, amennyivel többek lehettek
volna. Igazságtalan leszek egy kicsit, de erre
épp ezeknek a műveknek potenciális lehe-
tőségei jogosítanak fel. Igazságtalanabb lenne
a középszeren számonkérni a jövőt.

Az átköltött múlt: sok vagy kevés?

Közel került hozzánk a történelem: félmúltként
kritikai felfedezésként, vagy nosztalgikus szín-
törésben, kalandos tablóként a régmúlt. A mé-

nesgazda körül élénk vita támadt, az Angi
Verá-nak sikere lett és opponenseket provo-
kált, Szabó István szürrealista múlt-víziói egyre
familiárisabb módon szívódnak fel a filmtudat-
ban, Sándor Pál Szabadíts meg a gonosztól
című filmjéről sem lehet eldönteni, hogy mitől
lett siker - a sajátos groteszk látásmódtól, vagy
a felszabadulást megelőző hónapok kvází-
abszurd állapotainak felidézésétől. S még nem
szóltam a Fábián Bálint-ról, a tömegsikerre
nőtt Nyolcvan huszár-ról, Jancsó két részes
víziójáról vagy a Budapesti mesék-ről. Ezeket
a műveket, látásmódjukat, eszközeiket nem
közös alkotói tendencia fűzi. össze, csak egyet-
len, meghatározó gesztus: másképp láttat ják a .
múltat, másképp, mint ahogy addig tudtunk
róla, ahogy addig élt bennünk, - felfedezésük :
az átköltés. Dokumentumszerűen valós vagy
álomszerűen fiktív ez az újraírt történelem,
mindenképp - másszerű.

Minden kor másképp akarja látni múltját,
és a történelem új arculatának felfedezése,
mozibeli élvezhetősége is hozzátartozik nap-
jaink tudatváltásához. Csakhogy az elmúlt
három-négy év filmjei is másképp és mást
látnak: a történelem válságos fordulatai leg-
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Kovács András: A ménesgasda

feljebb egyszer-egyszer bomlanak ki széles,
aprólékosan végigelemzett tablóvá, ezeknek a
filmeknek nem ez a céljuk. Számukra a múlt
kulcsát a lélek furcsa - kényszerű, vagy önként
felvett - torzulásai, enyhébben fogalmazva:
m6dosulásai kínálják. Azaz a történelemhez az
alakok belvilágán keresztül vezet az út. A mé-
nesgazdá-ban nem az ötvenes évek politikai
szférájának konfliktusaiból rajzolódik ki a
dráma, hanem egy eldugott kis falu néhány
kisember ének szorongatott moráljából. Ezt a
történetet az ő akkori tudatukkal is látjuk, a
politika fordulatát tanácstalanságuk és félel-
meik szűrőjén keresztül érzékeljük, s innen ért-
jük meg a történelemkönyvek tényeit is. Ez a
váltás nemcsak a tipizálás átalakulását jelenti,
hanern a "honnan láttatni" filmnyelvi fordu-
latát is. Extrém példával: Jancsó Bajcsy-
Zsilinszky alakját csak apropóként használja,
a film hangulatát és kőzlendőjét a látásmód
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koreografikus rendezői elve hordozza, a sza-
vakban aligha elmesélhető, sejtető szuggesztió.
Szabó Budapesti mesék-je, a Szabadíts meg a
gonosztól, a Psyché mind radikálisabban sza-
kít a történelem "felmondásával", a tényszerű
elemzéssel, s egyre közvetettebb eszközökkel
keresi vissza az addig nem elemzett emberi
komponenseket, melyekkel ma éljük meg a
már ismert eseményeket - emlékként, rossz
álornként, önmagunk gyerekkorát megmoso-
lyogtató képeskönyvként. vagy a lélek röntgen-
képeként. Többnyire azzal a rémült vagy gro-
teszk felfedezéssel, hogy annak idején, mikor
benne éltünk az események sodrában, nemcsak
vakok voltunk a tényleges veszélyeket illetően,
hanem biztonsággal mozogtunk a hártyavé-
kony jégen. Ezt a másképp láttatott múltképet
jelentudatunk is formálja: mintha azt monda-
nánk magunknak, mindig is így volt, csak nem
vettük észre ...



Radványi Géza: Circus Maximus

Valójában persze kifinomultak tudattalan
érzékelési mechanizmusaink. Sokkal kíván-
esibbak lettünk arra, mi történik az emberek-
ben belül, mi és miért változik érzéseikben,
moráljukban, hogyan képes hazudni a szótlan
külső, vagy egy arc (Angi Vera) •. miért nem
alakul ki, még véghelyzetben sem az egymásba
kapaszkodás természetes gesztusa (Bizalom).
Egyáltalán: milyen furcsa torzulásokat, gro-
teszk vagyegyszerűen ismeretlen rétegeket
takar egy-egy kor állítólag jól ismert "átlag-
embere" . Ez a képességünk ugyan a jelenben
csiszolódott, de valahogy történelmi anyagon
élvezzük eteknek az újonnan nőtt szerveinknek
működését. S az is igaz, hogy ezektől a közve-
tettebb filmnyelven beszélő alkotásoktól vezet-
ve, többet tudunk meg előtörténetűnkből is.
Egy-egy furcsa, szokatlan megvilágításba emelt
egyéniség, vagy aprólékos módszerrel végig-
kísért személyiségmódosulás más körvonalak-

kal sejteti az embereket alakító történelmi
öntőformákat is.

Ez ennek a sok irányból érkező-kőzelítő
törekvésnek felfedezése: szubjektivizáltabb ez
a történelemkép, bár csúcsteljesítményeinek
végeredményeiben visszakanyarodik a törté-
nelem valóságához. Szubjektivizáltabb, mert a
lélek határáig vizsgálódó korábbi alakkezelést
felváltotta a belső magra kívánesi szernélyi-
ségelernzés, a vizuális hangulati elemekkel
dolgozó élményszerűség. Olykor csak úgy,
hogy néhány, látszólag összerakhatatlan mo-
zaikdarabot tár a néző elé, mint a Psyché,
vagy más szándékkal a Csontváry, Máskor a
belső átalakulás aprólékos tényeit láttatja,
mint a Fábián Bálint, vagy a lélek változásainak
végpontjait, vízióként, álomként, mint a Tűz-
oltó utca 25. Ez utóbbit csak azért ernIítem,
mert hatástörténete is szimptomatikus: meg-
jelenésekor kicsit elment mellette a néző is,
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kritika is. Tévéreprízében már "érthetó'bb"-nek
bizonyult: azóta fogékonyabbak lettünk utalás-
szerű, szürrealista filmnyelvére. Mert ebből az
emberi belsőre figyelő szemléletváltásból szü- ,
lettek e törekvés filmbeli eszközei is, a múltat
rneseként, ironikus-groteszk apropó ként, vagy
vizióként láttató képkompozíciók. S a legjobb
alkotásokban a nézőt is sikerült megnyerni
partnernek - valahogy erre a valóságrétegre és
megközelítésre vált fogékonnyá.

Persze: nem mindig sikerül ez a megoldás.
És itt kezdődnek az esztétikai bonyodalmak.
Mert ez a vívmány kényes egyensúlyban képes
csak érvényesülni: legkisebb billenése is a
közönségreakció kikapcsol6dásá val jár, És az
az igazság, hogy megjelentek ennek a törekvés-
nek modoros változatai-utánzatai is: látszóla-
gos röntgenképek a múlt bábjátékaiból, ahol
egyenesen zavaró a történelmi kalandfilmet
keresztező lelkizés (ezért is sikerült félre a
Circus Maximus), vagy ahol a belső mélység-
elemzés csak látszatmélységet kínál (mint az
Örökség-ben). De elbillenhet ez az egyensúlya
másik irányba is, valami leleplező szándékú
"objektívebb" történelem felé, mint a Trombitás-
ban, vagy a jelenbeli státus quo-t parabolizáló
álelemzésbe (A mérkőzés). Vagyis nemcsak
kényes ez az újonnan felfedezett történelem-
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szemlélet, ez a szubjektivizáltabb, sőt önkényes
kiindulópontot választó filmbeli megközelítés,
hanem ma még lehetöségei kezdetén áll, ered-
ményei nem elég markánsak ahhoz,. hogy ki-
zárják a manírt, a csak szépelgő víziószerűséget.

Úgy érzem, nem a szubjektivizáló, "ön-
kényes" kiindulópont és álomszerű látásmód
érvényesítése a baj - hanem' ennek bátorta-
lansága. A tényektől elszakadó, "lelki sze-
mekkel" láttató kompozíciók 'akkor .értek
el sikereket, mikor vállalták saját autonóm
világukat, teremtettek egy történelmi közeget,
és ezen belül varázsolták vissza a valóságos, de
felfedezésszerű múlt élményét. Akár úgy, mint
A tanú fájdalmas groteszkjében, akár mint a
Szabadíts meg a gonosztól lírai rémálomvi1ágá-
.ban. Az elrugaszkodás és visszaérkezés íve
ezekben a filmekben markáns és precíz - és
ami fontos: élvezhető moziélmény is. Ez a fajta
művészi bátorság - mármint a tényektől való
elrugaszkodásé - a nemzetközi filmtermésben
is mérce. Tarkovszkij a Rubljov-ban nem a festő
műhelygondjait rögzíti, hanem környezetére, a
világra koncentrált, vad és sokkoló erővel,
hogy aztán a film végén színesbe váltva érzé-
keltesse azt, ami ebből művekké, ikonok
szépség-álrnában, ígéretében lecsapódott a mű-
vész belső "nevelődési drámájának" következ-
ményeképp. Ha úgy tetszik, ez Is elrugaszko-
dás a művész alkotói történetétől, de az ív
precíz, és visszavezet - s ráadásul épp a lélek
katartikus szenvedéstörténetén keresztül - az
alkotástörténet valóságába. S mennél több
rétegű ez az autonóm módon "átírt", másképp
láttatott múlt, - annál több esélye van a kö-
zönséghatásra is. Az ironikus fordulatok, a
tények szatírjátéka és a lélek ismeretlen réte-
geinek felvillantása olyan polifániát teremthet,
melynek élvezetéhez sok út vezet. A látszólagos
alkotói "önkény" tehát sokkalta nagyobb
kornpozicionális gondot igényel, s bármennyi
vitánk volt is Jancsó filmjével - ő érzékeli ezt
a polifóniát, míg a Psyché ennek az újfajta
megközelítésnek, a történelmi víziónak jobbára
csak képi, atmoszférikus elemeit kísérletezte
végig, igaz, radikális módon.



Vagyis: nem a történelem "átírása;;, a szub-
jektivizáltabb megidézés a baj, hanem e fel-
fedezés következetlensége és a végig nem vitt
ábrázolásmódból támadt átélhetetlen utánza-
tok középszere. S erre céloztam a bevezetőben:
a felfedezők következetlensége a nyomukban
megjelenő, hibáikból manírt teremtők kezén
folytatódik. S mégis: ennek a "lelki szemekkel"
láttató múltidézésnek van jövője. Nemcsak
művészí próbálkozásként - tendenciaként is,
amelyhez egyre szélesebb közönségtábor csat-
lakozik. Lehet, hogy ez jóslatnak tűnik, mégis
úgy érzem, egyre fogékonyabbak vagyunk az
új arcú, újraálmodott történelem vagy félmúlt
poétikusabb élvezetére. De akkor legyen köl-
tészet, s vele szigorú költői igazság, víziószerű-
ségének másmilyenségében is ráismerhető va-
lósága, felfedezői élménykínálata. Az alcím
kérdésére tehát az a válasz, hogya múlt "át-
költésében" a mai film többet is vállalhat,
autonóm őntörvényűséggel, - de radikálisabb .
hitellel, többcsatornás élménykínálattal.

A tények kétarcúsága

A dokumentarista törekvések látszólag egysé-
gesebb tendenciát alkotnak. Látszólag, mert a
tényfilmek eszközei ma már átszivárogtak
fikciós művekbe is, epizódokban, sőt hagyo-
mányos sztorikeretekben lépkedő alkotások
háttérközegét is szolgálják. Dárday, Vitézy,
Tarr Béla nagyszerű csúcsteljesítményei mellett
(ahol nézői szavazatok is visszaigazolták a si-
kert!) megjelent e stílus manlrja is. Vagyis ez a
tendencia is megkettőződött. Egyfelől megter-
mékenyítette a játékfilmet - Bacsó Jelenidő
című 1971-es áttörés értékű művével kezdődő-
en -, szélesebbre nyitotta a magyar film. való-
ságérzékenységét. (Pl. Örökbefogadás, Veri az
ördög a feleségét) Másfelől, - s ma már ennek
terhét érzi a publikum a legtürelmetlenebbül -
valami felszínes köznyelvvé váltak ezek az ere-
detükben nemes, társadalomkritikus és izgal-
mas eszközök. Míg a Békeidő-ben vagy a
Harcmodor-ban a tények saját nyelve leleplező-
feltáró, mert a "merre is tartunk" szenvedélyes

Lugossy László: Köszönöm, megvagyunk

nyomozati anyagaként szerveződött, addig az
utánzatok ban, a dokumentumszerűség divatja-
ként a megidézett (ál)tények legfeljebb az
"ez van" banalitását kínálják' - ráadásul
unalmasan. Ma már nézőtéri rítus, hogy koszos,
elhanyagolt lakásba kell belépnünk, ahol elő-
kerill a borosüveg, csak úgy, pohár nélkül,
elmerenghetünk a foszló tapétán, mosatlan
edényeken, vagy a szereplök pillanatokon be-
lül alpárivá fajuló viszonyán. S mivel annyi-
szor találkozunk ugyanezzel az idézőjelbe tett
áltényszerűséggel, ez a fajta "élethűség" még
az esetleg -felbukkanó őszinte és mély élet-
problémákat is elfedi. (Ez történt Szörény
B. U. É. K.-jával, sőt Gothár Péter Ajándék
ez a nap című filmjét is ez a sors fenyegette.)
Ma már a "tényábrázolás" valóságelfedő veszé-
lyétől kell féltenünk : a tényrekvizitumok épp
ait fedik el, amiért kitalálták a dokumenta-
rízmust - a problémák felfedezését. A divat
naturalizmusként használja azt, ami a magyar
film egyik megújító vívmánya.

S a néző ezt a lapot már nem veszi. S el-
fordulásában, magyarán: utálkozásában sok
igazság van. A mű-toprongy nemcsak a figu-
rák életkonfliktusainak élét tompítja, hanem le-
felé nivelIálja a néző élményét, a tudatosság
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Dárday István-Szalat Györgyi: Harcmodor

olyan csökkentett kifejtési színvonalát kí-
nálja, hogy a közönség képtelen igazán bele-
élni magát e tényektől elásott figurák gondjai-
ba. Ezeknek az áldokumentumfilmeknek nincs
markáns szellemi profiljuk, alakjaiknak súr-
lódásából nem pattan szikra. Azt is megértem,
hogy van ebben a törekvésben tudatos tilta-
kozás is a poentírozó, katarzisra, látványos
konfliktusra építő filmdramaturgiával szem-
ben: azt szeretnék igazolni, hogy az élet sok-
kal banálisabb iszapbirkózásban gáncsolja el
az embert, hogy a pitiáner szituációk is lefegy-
verezhetik a jó szándékot, szenvedélyt. Mon-
dom, sejtem az ellen-dramaturgia motívumait
is, mégis úgy érzem, hogy ez a látásmód ma
már szembekerül a filmszerűség igényével, mert
közlésmódja alatta marad a néző élménykü-
szöbének. Köznapi cirkuszok ból talán el van
látva otthon, a gangon vagy a munkahelyen,
a moziban nem ennek másolatát, pláne nem
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gusztustalan sürítményét akarja látni - inkább
a miértekre kiváncsi, valami felvillanó fényt,
értelmező modellt keresne - de ez a kelléktö-
meg épp ezzel fukarkodik. (A Haladék-ban
lehet sejteni, mitől siklott ki ez a tehetséges
fiatalember, iniért eresztette el magát - de a
diagnózis elmismásolódik, képtelen elérni azt
az érdekességi szintet, ahol élménnyé váIhatna
ez az értelmiségi önpusztítás.)

Ellenpéldaként, ugyanebben a tendenciában
maradva, Dárday módszerére hivatkoznék:
milyen takarékosan bánik a tárgyi rekvizi-
tumokkal, a helyszínek "önmagukért beszélő"
tényeivel, a lepusztult életszituációk dokumen-
tálásával. Igaz, ő is vontatott egy kicsit, hosz-
szadalmasan bontja ki történeteit, de problé-
mái markáns szellemi alakot öltenek, maguk-
hoz szippant ják a néző érdeklődését, mert ő az
emberi viszonyok mozgásban, harcban levő
tényeit, a feszültséggócokat keresi fel, a moz-



Tarr Béla,' Szabad gyalog

dítás csikorgó, fájdalmas nehézségeit. Hozzá
képest viszont csak állapotrajz marad az Aján-
dék ez a nap, vagy A kis Valentino. A banalitás
részletezése, a helybenjáró tényleltározás gon-
dolati karaktere csúcs nélkül fogalmazódik
elénk. Nincs fogódzónk. A néző kel1emetlen
érzéseihez érdektelenség is társul.

A dokumentarizmus ilyen, tényeket halmozó
irányzatát azért lengi át a naturalizmus egyre
jobban érezhető levegője, mert nincs autonóm
emberképe. Ezen azt értem, hogy az itt fel-
bukkanó figurákat egyszerűen agyonnyomja
a környezet, a piszkos, iszapos közeg - anélkül,
hogy ők valamit is elárulnának vágyaikból.
pontosabban : kitörni akaró szenvedélyeikből.
Ugyanolyan kellékek, mint az iszap, amiben
birkóznak. Nem lázadásban, kétségbeesett ki-
törési kísérletben maradnak alul, nem valami
utolsó erőfeszítésben látjuk erősebbnek e szi-
tuáció hatalmát, nem attól fenyegető egy-egy

életforma dokumentálása, hogya vele szemben
valamit akaró, falait tágítani igyekvő hősök
küzdelembeli összeroppanása hívja fel figyel-
münkete közeg rémségeire. Nem, ez a közeg
magától ilyen, s az alakok maguk is e környe-
zet tartozékai. Tarr Béla Szabadgyalog című
filmjében a főszereplő rémes, banális helyszí-
neken bolyong - bolondokházától kocsmákon
át, elhamarkodott ölelkezésekig. - de ezt a
rémség-sorozatot úgy mutatja be a film, ahogy
az orvos azt mondja egy hatalmas fekélyre,
micsoda szép példány. .. Ha ez a fiatalember
csak egyszer is nekidurál ná magát és akár két-
ségbeeretten is ki akarna törni ebből a bugyor-
ból és látnánk a küzdelem drámáját - azonnal
élesebb lenne ennek az életnívónák tényleges
társadalmi és egyéni rémsége. A változtatni
akarás kudarca legalább társadalomkritikai
feszültséggé változtatná azt, ami így csak
helybenjárás, vagy ami még rosszabb: mester-
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kélten eló'keresett lehangoló szituációk, kör-
nyezeti elemek leltára. A poén elveszett.

Ezért én nem a társadalomkritika élességét
kifogásólom ebben az egyre inkább elsekélye-
sedő dokumentumdivatban, hanem éppen élet-
lenségét, érdektelenségét, és az ezt pótló tupí-
rozott ócskapiac fotót. Állóvizet nem lehet
állóvíz-eszközökkel ábrázolni. A "falak" csak
akkor kapnak életet a filmen, ha valaki vissza-
vetődik rajtuk, ha emberi lehetőségek mozgat-
ják a dokumentumot átélő figurákat,

Elnézést a már-már karikatúraszerű, túlzá-
sokba átlendült tendencialeírásért : de ezekben
az egyszerűsített utánzatokban e stílus értékei
mállanak szét. Csakhogy a felelősség alól a
csúcsteljesítmények sem térhetnek ki, - gon-
dolom tovább karikírozva a helyzetet. Ez az
epígon-dokumenturnszerüség ugyanis nem Dár-
dayék nagyszerű és programadó vívmányainak
szellemi centrumából nőtt ki, hanem abból,
amit maguk sem tudtak megoldani: vontatott-
ságukból, dramaturgiaellenes, tempótlan, poén-
mentes holtpont jaikból. Vagyis azt utánozzák
műveikből, ami a csúcsteljesítményekben meg-
oldatlan maradt. Nekik, e tendencia élcsapatá-
nak kell tehát lehetőségeik abszolút határáig
felküzdeniök magukat, mert gyenge pont jaik
azonnal epigonokat terrnelnek. Ami azt is
jelenti, hogy legeredetibb filmtörekvésünk ko-
rántsem érte el teljes kifutás át, formai, nyelvi
lehetőségei határát. Több van tehetségükben.
S ehhez a dokumentum-tendenciához - ennek
további kiteljesítéséhez - van is közönség.
CA tévében sugárzott Békeidő maximális né-
zettségi és tetszési indexet kapott; ami azt is
jelenti, hogy ez a ma még potenciális néző-
tábor a moziban is érdeklődő valóságos pub-
likuma lenne egy markánsabb-szigorúbb ön-
újító vállalkozásnak.) S ezzel lehet igazán eltor-
laszolni a naturalizmus további terjedését, a
társadalornkritikus látásmód életszerűségének
és élvezhetőségének reneszánszát. De ehhez
több támogatástérdemelnének e tendencia lista-
vezetői, Dárday István. Vitézy László és még
néhányan. Nem előlegként, hanem az általuk
már megteremtett értékekért.
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Filmdramaturgiától az élet
dramaturgiájáig

A statisztikai adatok valóban nem szívderítőek,
és sajnos nagyjából híven tükrözik a közönség-
kontaktus romlását. Sok szó esett már erről,
többnyire hisztérikus vagy vállvonogató szél-
sőségekben, kevesebb a számok mögött rejlő,
talán kitapintható tendenciákról. A moziba-
járási szokásokat nemcsak a filmek művészi
tartalma-színvonala, hanem számos egyéb
tényező is befolyásolja. Szociológiai jelensé-
gek - pl. a manapság tenyésző, filmjeinket
pausálé módon leszóló divat, a nézőtábor élet-
korbeli megoszlásának átalakulása, a kultúra
"éllovas" művészeti ágainak periodikus válta-
kozásai, a konkurrens külföldi filmek kínálata,
gazdasági-politikai közérzeti tényezők stb.
Mégis, ezt a depresszív tendenciát csak az átlag
feletti "jó filmek"· viszonylag kontínuus kíná-
latával lehet megfordítani. Csakhogy a ,jó
film" kritériumai is változtak, művészi és
művészetszociológiai értelemben egyaránt.
Ezért próbáljunk visszamenni a kályhához,
mit vár a mai néző a mozitól, banálisan fogal-
mazva: mire menne be? Ha higgadtan akarunk
teendőinkről szólni, egy időre zárójelbe tehet-
jük a számokat.

A válaszhoz legjobb alkotásaink megoldá-
saihoz fordulok, egyszersmind filmszemléle-
tünkben, esztétikánkban, sőt műhelymunkánk-
ban is elhomályosulóban levő fogalmi eviden-
ciákhoz. Ilyen feledésbe rnerülŐ evidencia és
nézőtéri igény az érdekes látvány, az érzelmi
hatás, valamint a beleélhetőség és meglepetés.
Kétségkívül egyszerűek ezek az igények, de
Fellini éppúgy él velük-bennük, mint Spielberg,
Bertolucci éppúgy, mint Forman vagy Tar-
kovszkij. És ha ezeket az egyszerű igényeket
lefordítjuk a mai filmcsinálás gyakorlatára,
mindjárt érezzük, hogy mennél evidensebb az
igény, annál bonyolultabb a művészi hogyan.
Kezdjük az érdekes képekkel, az utóbbi öt-tíz
évben lezajlott vizuális forradalom tapasztala-
taival. Érdekesek-e filmjeink képközegükben -
a "mit" és "hogyan" kínálatában ? Azt kell



Almási Tamás: Ballagás

mondanom, hogy egy-egy kimagasló csúcsot
látok, és mellette az átlagtermés erős színvonal-
csökkenését. Jancsó vízióí, Fábri míves kom-
pozíciói, vagy legutóbb Bódy látványextázisa
nem véletlenül jelentkeztek: a képbeli egy-
hangúságot akarták robbantani, a vizuális in-
gerküszöböt megemelni - az utóbbi évtizedben
sokat tanult nézői szem mai színvonalára. (A
tévé így is "nevel" ... ) Úgy érzem, egy kicsit
lehetőségeink alatt dolgozunk, vagy inkább
másodrendűnek érezzük a képkompozíciót,
pontosabban annak érdekesség-együtthatóját.
Pedig nagyszerű operatőri gárdánk van, immár
negyedik vagy ötödik hullámban. Azt is tudom
persze, hogy az érdekesség nem egyenlő a fény-
képezéssel, a bizarr motívumokkal, de valami
csinált esetlegesség mégis érezhető e vizuális
igényesség elhanyagolódásában. Ami ott is
tetten érhető, hogy milyen lelkes tábora támadt
Sándor Pálnak, míkor a látvány saját nyelvét,

iróniáját, grimaszait ötvözte sztorijai alaphang-
jával.

Mégis, bár elégedetlen vagyok e téren, ta-
lán itt állunk a legjobban. Jóval gyengébben
az érzelmi hatás és beleélhetőség kínálatával.
Nehéz kontaktust találni filmtörténeteinkkel,
pedig a néző nemcsak hálás, ha beleélheti ma-
gát a film világába, de olyan területekre is kö-
veti az alkotás logikáját, ahová különben nem
menne. Vele ment a Vasárnapi szülők kegyetlen
elemzésébe is, A· ménesgazdá-nak is sikerült
részesévé tennie történetében a nézőt - és jelen-
tős gondolati szintre magával vinnie. Nehezebb
már ez az együttélés a Köszönöm, megvagyunk
szép és tisztességes alkotása esetében, itt már
csikorog ez a mechanizmus. Kevesebb az azo-
nosulási lehetőség, kielégítetlen marad a néző
érzelemkiélési igénye. (Ilyen is van ... ) Aztán
egy sor modellben gondolkozó-láttató film kö-
vetkezne, melyek közül nem egy fontos gon-
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Gaál István: Cserepek

dolati közlendő vel is rendelkezik, csak lema-
radt az a réteg, amelyik ezt a tartalmat spontán
reakciókból, közvetlen élménykontaktusból
bontaná ki. Mintha egy házat a második eme-
leten kezdenének építeni.

Persze azt lehet mondani, hogy ott van a
kommersz film, ott lehet sírni-nevetni, azono-
sulni, beleélni. Csakhogy ez sem ilyen egyszerű.
A magyar film nemzetközi rangját társadalmi
érzékenysége, intellektuális arculata vívta ki,
s az elmúlt pár évben eltolódtak a kornpozi-
cíonális hangsúlyok. Túl fegyelmezettek film-
jeink, valami puritán szigorral ölik ki szövetük-
ből a vadabb, el1ágyulóbb, egyáltalán - termé-
szetes érzelmi tónusokat. Makk Károly Szere-
lem-jéből veszem az összehasonlító mintát:
nemcsak azzal nyert, hogy az ötvenes évek egyik
kegyetlen epizódját őszinte hitellel ábrázolta,
de azzal is, hogy ezt a rendhagyó szerelmi
történetet természetes érzelmi logikával is tudta
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vászonra vinni. Mert az az igazság, hogy raci-
onálisnak mondott korunkban egyre jobban
szomjúhozzuk a szentimentálist, pontosabban
a rejtőzni kénytelen érzelmekben való önfelis-
merést. Sfilmjeink valahogy készpénznek veszik
ezt a látszatot, hogy ti. intellektuális felnőttek
lettünk,' ne játsszunk gyermekded érzelmes nó-
tákat. Ne játsszunk - de valahogy mégiscsak
természetellenes, hogy ez a rendkívül fontos
emberi mozzanat, - és nézőtéri, élménybeli
igény, fogódzó - egy-egy pillanatra se segítsen
be az átélhetőségbe ... (A Cserepek olyan hideg
történet, hogy még a hős rosszkedvét sem
vagyok képes érzékelni, csak tudom, hogy mi
a baja - pedig ennek átélése, érzelmi lereagá-
Iása nélkül ez a krízis és értelmiségi hullám-
völgy-jelzés - "nem jön át". Élvezhetőségről
már nem is szólok ... )

S aztán az álszociológiai kísérletek egyszeru-
en kikérik maguknak, hogya néző beleélje



magát közegükbe. De erről már fentebb szó
esett. Túl sok Brechtet olvastunk volna?
Úgy értem, az elidegenítési hatásról, distancia-
tartásról ? Ha igen, úgy rosszul. Mert Brecht
- nem a teoretikus, a drámaíró - azt is tudta,
hogy a publikumot igenis kelepcébe kell csalni,
trükkel, dramaturgiával, beleéléssel - és aztán
jöhet a fordulat, a rejtett tudat ébresztése,
mert akkor már boldogan megy vele a néző.

Dramaturgiai evidencíákról beszéltem, de a
hetvenes évek nézői igényeit is értettem alatta.
És azt is, hogy legjobb filmjeink ezeknek az
igényeknek változását is érzékelik, hogy tehát
másféle "megszólítási mód" szükségeltetik.
A hetvenes években nemcsak a társadalom
szociológiai-közéleti szerkezete változott, át-
alakult a köznapok élményháttere is. Az a
közeg, ami a mai néző szemét, elvárásait irá-
nyítja. Nagyon leegyszerűsítve, valahogy úgy,
hogy a mai nézőt kettős élményigény vezeti a
moziba: először is tessék engem kiemelni a
köznapok szürkeségéből, iszapbirkózásából.
valami izgalmas-érdekes, de mindenképp más
világba vinni. Aztán, ha csak ennyit kap,
éppúgy elégedetlen, mint. mikor ezt a primer
igényét kielégítetlenül hagyják. Mert második
lépésben - mikor már átemelték a megszekott-
köznapiból - már valami leleplező fordulatot
vár, egy gesztust, ami a filmvászonról hozzá-
segíti, hogy a köznapi, társadalmi titok mögé
tekinthessen - akár komikus-ironikus, akár
dramatikus fordulatos változatban; arra vár,
hogy valami magyarázatot kapjon arra, ami
megmagyarázatlanul kíséri köznapi kalandjai-
ban. ~emcsak társadalomkritikai nyíltságot
szeretne, nem is a Nagy Beolvasást, inkább
valami megváltásigény vezeti: kapjon valami
eligazítást, reményt, tán felvidító bájt, néhány
okos szót a gondolathoz, ami mocorog benne
is. A nézőt ez a kettős igény vezeti a moziba,
jóllehet tudatosan csak az első fogalmazódik
meg benne. Legjobb alkotásaink rendezői már
felísmerték, hogy ezta két igényt egyszerre kell
kielégíteni, hogy az evázió, a kimenekülés csak
hamis tudati reflex, ami művészi segédeszköz
is lehet a "második lépcsöhöz", a mélyebben

rejtőzködő tájékozódás szükségletének feltá-
masztásához, a vele való dialógushoz. (Ez a
nézőt vezérlő kettős elvárás magyarázza,
miért nem működik a csak szórakoztató és csak
elit film szétválasztása: a limonádé kielégületle-
nül hagyja a néző tudattalan hiányérzetét - jól-
lehet ez a nézőstatisztikákban nem szerepel ... )

Azok a filmek nyertek, és modelljük ezért
jelent biztatást a holnapra is, melyek sajátos
álomszerűségükkel, ironikus-játékos kalandos-
ságukkal, vagy múltat idéző, olykor nosztalgi-
ákkal is eljátsző kerülő utakon dialógus-vi-
szonyba, átélhető kontaktusba kerültek néző-
ikkel, és aztán tovább is tudták vezetni őket
a világ rejtelmeinek mélyebb magyarázatához,
vagy éppen egy-egy biztató magatartásméd
érzékeltetéséhez. Gondolunk arra, milyen üdí-
tőek voltak azok a filmalakok, akiknek voltak
még céljaik, horribile dictu ideáljaik. és a lehe-
tetlent megpróbálva buktak el, vagy örültek
a fél győzelemnek. Igaz, ezek a figurák a hat-
vanas évek társadalmi erőterében voltak iga-
zán otthon, és mára jócskán alakot változtattak.
De pl. a Régi idők focijá-ban groteszk, ám
vonzó maszkban milyen biztató-élvezhető él-
ményt kínáltak. Kovács a Labirintus-ban - saj-
nos, csikorgó dramaturgiával, de -ezt a típust
akarta feltámasztani, Dárday a Filmregény-
ben ennek a magatartásnak keresésére indít
el három lány testvért, Szabó István az ember-
ség megőrzésének buktatóin - és álmain - ke-
resztül idézi meg ezeket a magatartás-foszlányo-
kat, sőt még Almási Tamás Ballagás-ában is
ránk köszön ez a figura, tökéletesen átalakult
viseletben, de úgy látszik, minden jóslat ellenére
kipusztíthatatlanul. Csak a divat nem engedi
látni, hogy más alakban, más sztori-környezet-
ben, egészen átfestett külsővel, talán lélekkel
is - de megidézhető. Gulyásék pl. a Pofonok
völgyé-ben, ebben a kvázidokumentumfilmben,
Papp Laciban találták meg ezt a megtaposott,
de mindig újrakezdő magatartásmodellt.

A példák esetlegesek, de azt hiszem, érezhető,
hogya mai magyar filmművészet élgárdájá vagy
problémaérzékeny rendezői rátaláltak az igazi
kérdésre. Arra, ami a dramaturgia mögött rej-
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lik: arra, hogyafilmkép elszürkülése, a tem-
pótlanság nem - nemcsak - írói, dramaturgiai
vagy rendezéstechnikai gond. Szemléletbeli
hiányjel, a filmcsinálás társadalmi érzékenysé-
gének, beszűkülésének következménye. S ebből
a szűk látókörű "műhelyvakságból" igyekeznek
kitörni. Még nem abszolút remekműve kkel, a
"jó film" határán, hol alatta, hol belépve ebbe
az osztályba. De szakítani akarnak azzal a di-
vatos optikai csalódással, hogya cselekvő em-
ber álomszerű vagy akár csak ironikus-játékos
bemutatása lakkozásnak vagy művészi hazug-
ságnak minősül. S azt is érzékelik, hogya néző-
téri igény is ebbe az irányba húz, s innen segí-
tene megújítani dramaturgiai eszköztárunkat is.

Az igazság persze az, hogy ez az ember kép
csak a filmművészetben számít felfedezői lele-
mény teremtményének. Együtt élünk vele, még-
pedig jó néhány változatával, és az élet által
beléjük programozott dramaturgia jóval izgal-
masabb, mint amivel filmjeink dolgoznak.
Moldova legkritikusabb szociográfiai elemzé-
seiben is e figurák sors vonala az egyik leg-
drámaibb mozaik, folyóiratainkban - pl. a
Valóságban - időről időre felbukkannak majd-
nem tragikus beszámolók, melyek ezekről a
kifulladásíg küzdő vagy "vagány", osztáp-
bender-i vagy csendes jótékonyakról adnak
hírt, - és egy-egy ilyen nyugtalan téesz-elnök,
feltaláló vagy falusi tanító összeszorított foggal
vívott küzdelme, esetleges veresége vagy ki-
cselező, feltámadó képessége nemcsak biztatást
sugall, de valóságdramaturgiát is. (A Harc-
modor is egy ilyen, az életből "nyersen" átemelt
magatartást és típust hozott, s vele fejlődésünk
egyik alapkonflíktusát.)

Ez persze nem témajavaslat. Hiszen tudom,
hogy aze magatartásban rejlő "életdramatugia"
csak egy elvont, bár valós (és elhanyagolt)
lehetőség filmdramaturgiánk és filmköznyel-
vünk megújításához. S azt is tudom, említettem
is, hogy ennek a figur ának konfliktuskészsége
is gyökeresen más, mint ahogy a hatvanas-
hetvenes években jelentkezett, s még inkább
megváltozott az a közeg, ahogy a film ma
láttatni képes ezt a magatartást és környezeti
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feltételeit. Hangsúlyaiban. fenntartásaiban.
meghosszabbításában és színeiben. Ezért is
említettem példaként a Régi idők foci-ját.
Nemcsak a szociológiai tér változott meg a
cselekvő ember körül - nagyobb akadálytö-
meggel kell számolnia, cselekvésiránya a talál-
gatásba van csomagolva, - de szubjektív adott-
ságai is mások. S főképp: másképp látszik fu-
tása a néző zsőllyéjéből. Ironikusabban, rossz-
kedvre hajlóbban, vagy - és ez egy ki nem
használt lehetőség - katarzist hordozó ko-
mikummal. A fenntartásból, kételyből, kine-
vetésből szövődő komikummal.

Ami mögött katartikus felhangok sejlenek.
De akkor miért is nevetünk? Vígjátékszegény
filmtermésünkről sokszor panaszkodtunk - s
mégis, oly ritkán építünk a cselekvő ember eset-
lésre-botlásra, komikus életidegenségére épített
komédia-szerkezetére. Arra, hogy milyen mulat-
ságosnak látszik az izgága, sokszor melléfogó,
ám végül mégiscsak valami fontosat akaró
(és netán véletlenül még győzni is képes ... )
figura. Mint a Régi idők focijá-ban az a Garas
Dezső, aki minden áron csapatot akart össze-
hozni. Komikusan, kinevetve - és mégis egy
katarzis-körben mozogva. S ugyanakkor: né-
zőtéri együttműködéssel, azaz sikerrel. Olyan
látásmódbeli felfedezés volt ez, amit igazán
csak most, a nyolcvanas évek szkepszisének at-
moszférikus nyomásában értékelhetünk. Hi-
szen ma jobbára csak a tenni akaró embert
beburkoló szkepszist érzékeli a film, főképp az
értelmíségíét, a tétlenségre kárhoztatott re-
forrnerét, vagy egyszerűbben csak a vegetáló
hősét. Ami "ha~gulatjelentésként" valós prob-
léma - filmanyagként, átélhető élményként-,
végtelenűl kevés. De ha ugyanezt a társadalmi,
életbeli jelenséget, s vele a látásmódot Don Qui-
jotéban vagy játékos kergetőzés szarkazmu-
sában, esetleg az álmokban meghosszabbított-
kiegyenesített pálya kontraszt jában mutatja
fel a film, máris frissebb a látvány, "ehetőbb"
a sztori. Jóllehet ugyanarról a társadalomkri-
tikailag érzékelt jelenségről van szó. Csak for-
dított látásmódban, - komédiában, szatírában.
az álom leleplező változatában. (Jancsó pl.



igyegyenesitette ki Bajcsy-Zsilinszky történel-
mi pályáját a láttatás víziószerű közegében -
igy azt is el tudta mondani, ami e típus bék-
lyózottságát bírálta.) Azt akarom mondani te-
hát, hogy még ebben a bonyolultabb-érdeke-
sebb, lazább látásmódban is születtek folytat-
ható kísérleteink, sőt sikereink, csak valahogy
nem hisszük el, hogy az út járható, hogy kö-
zönségképes. Nem higgadtan szemléljük ered-
ményeinket, s nincs bátorságunk vállalni a
folytatás merészebb változatait. Tudom, köny-
nyű a kibicnek, mégis azt kell mondanom: ne
engedjünk e műhelyatmoszféra bénultság-élmé-
nyének.

S azt sem kéne elfelejteni, hogy komédiában,
groteszkben, meseszerűben nemcsak a kö-
zönséghez visz könnyebben az út, de talán
egyszerűbb e konfliktusok politikumát, társa-
dalmi közlendőit is elmondani, mint ahogy
filmszerűbb a falak természetrajza is, élhetőbb
a vereség íze, a győzelmek átrnenetisége, a bi-
zalom nélkülözhetetlensége. E fordított látás-
mód komikuma olyan dramaturgiai lehetősé-
geket is kínál, ami folytatni képes filmnyelvünk
megújulási törekvéseit. (Van egy olyan érzé-
sem, hogya Vámmentes házasság, a kitűnő indí-
tás és bonyodalomvezetés után ott kezd ki-
merülni, komikumban, feszültségben, tem-
póban, ahol néhány robbanás t sejtető, "söté-
tebb" mozzanat kívánkozott volna a történet-
be. Hogyannál nagyobb legyen a poén öröme,

- vagy iróníája.) Mi valahogy félünk ezektől a
műfaji keverék-alakzatoktól, a látásmódváltás
pergőbb ritmusától. jóllehet olykor-olykor
gyakoroljuk is fogásait, csak nem merünk
belőle folytatható tendenciát, stílust építeni.
Pedig mindenki tudja, hogy a vígjáték, ha már
beindult, sok mindent "elvisz", a tragédia ha-
táráig elmehet, filozofálhat, ha képes vissza-
kanyarodni az esetleg kesernyésebb, de mulat-
tató közegbe. Sok arca van a bizalomnak, mi
hajlamosak vagyunk csak a drámai kétségeket
láttatni. Holott a kétség is lehet komikus, a
rosszkedv is szatirizáltan valós, a happy end
is szomorú, sőt, a börleszk is szociológiai
tanulmány. E sokféleség csíráit találta fel a
hetvenes évek magyar filmje - ezeket a csírá-
kat kellene most bátrabban nevelgetni.

Hát ehhez kell a türelem, a higgadt kompo-
náló körültekintés, az autonóm, újító szemlé-
let. Mert a feladvány nem rövid távra szól.
Mint ahogyaközönségigény érzékelése sem
azonos a nézőszámok ideges-felszínes olvasa-
tával. Végül is gazdaságszerkezetünket is öt-
tízéves távlatban tervezzük átformálni - leg-
alább ilyen nagyságrendben kellene átgondol-
nunk-terveznünk tömegkultúránk új struktú-
rájanak kialakítását, megújítását. S benne
filmművészetünk szernléleti, "életdramaturgiai'
önforrnálását is. S itt az nyer, aki lassabban,
elmélyültebben dolgozik. S elhiszi, hogy kezé-
ben a megoldás kulcsa.

Almási Miklós
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KRITIKÁK

Félmúltunk - politikai (ál)krimiben
Kósa Ferenc: A mérkőzés
Kósa, a Küldetés után négy évvel ismét új
stílussal, témával, problématömeggel kísérle-
tezik: A mérkőzés - "politologikus" film, foly-
tatja a félmúltat elemző művek sorát (A tanú,
A ménesgazda, Angi Vera) -de filmje ezúttal
művészileg egyenetlenebb, - talán harsányabb,
- sematikusabb, Kósa tehetségéhez mérten.
Felhangjaival, célzásaival a jelennek akar
üzenni, egy olyan alapanyaggal, ami ezt a bur-
kolt célzást nehezen tűri. De erről később.
Papírforma szerint ugyanis ez a politikai krimi
pontos időhatárok között játszódik: 1956
nyarán vagyunk, a film egy focimeccsen indul,
hogy a következmények modellszerű elemzésé-
vel összefoglalja a pár hónapra rá bekövetkező
események előtörténetének sokfelé ágazó össze-
tevőit.

Kósa modellben gondolkozik, ezúttal a kép-
let parabolaszerűsége jóval markánsabb, mint
pl. a Nincs idő-ben. A filmet két pólus feszültsé-
ge tartja: Rigó, a focicsapatot menedzselő vá-
rosi rendőrkapitány-helyettes, aki a hatalom
"durva manipulációját", a törvénytelen mód-
szereket és a rövidlátó politikai magatartást
képviseli (Szilágyi Tibor alakításában), a másik
póluson Balla Bálint áll, a megyei lap főszer-
kesztője, aki viszont az etikai felháborodás és
a politikai újrakezdés, a taktika nélküli idealiz-
mus megtestesítöje. Az a bizonyos focimeccs
verekedéssel végződik, melynek végén Rigó
úgy sebesíti meg a játékvezetőt. hogy az a kór-
házban belehal sérüléseibe. Az újságíró meg
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akarja írni az esetet, hiszen szemtanúja volt a
brutális jelenetnek, s Rigó alakjában már ő is
modell-figurat lát: előbb erőszakkal saját csa-
pata javára akarta fordítani a bíró ítélkezését,
aztán, mikor ez nem sikerűlt, "móresre taní-
totta", de egyben arról is gondoskodott, hogy
azonnal el is tüntesse tettének nyomait. Az új-
ságíró azonban túlságosan naiv: Rigó még
aznap felforgatja a nyomdát, kiveszi a cikket a
lapból, a szerkesztőt pedig egyszerűen letartóz-
tatja. Csakhogy ez a huszárcsel nem megy si-
mán: Balla, aki nemrég szabadult a börtönből,
e törvénytelen lépésen felindulva nekimegy az
egyik rendőrnek, s úgy zuhan le vele együtt az
emeletről, hogy az ugyancsak belehal sérülé-
seibe. Bármennyire feszült tempóban, a krimi
izgalmával peregnek is az indító képsorok, ez a
kiegyensúlyozott start-szituáció óhatatlanul
képlet jellegű: mindketten bűnösök lettek - bár
más szándék, más etika vezeti őket, s főképp
különbözö ok-okozati sorban kerül sor a vég-
zetes gesztusra mindkettőjük esetében. Mégis,
formálisan tekintve, mindkettő mögött van
már egy hulla. A modell immár működni kezd-
het.

Azért kellett vázolnom a filmbeli történet
nyitó szituációsorát, hogy érzékeltetni tudjam
a sztori és a történelmi háttér majdnem direkt
egymásravonatkoztatását. A politikai krimi
természetes közege ez: felismerhető, lefordít-
ható figurák-helyzetek foglalják össze azt,
ami a valós történelemben ezernyi apró mozaik-



ból tevődött össze. Kósa pontosan bejelöli a
dátumot: 56 áprilisában indul a film, Rákosi
egri beszéde után. (Itt jelenti be Rajk László
rehabilitálását, de a törvénytelen módszerek
átfogó elítélésére, saját felelősségének említésé-
re még nem kerül SOf.) Kósa ebbe a precízen
körülhatárolt történelmi pillanatba sűríti az
előtörténetét, s az 56 tragédiája fejé futó gyor-
suló idó'ből az április-május közötti bizonyta-
lan atmoszférájú heteket metszi ki. Ez a sűrí-
tés is a modell-sztori felé csábítja, hiszen ha a
fő tendenciákat e két szélsőségesen jellemzett
- s ráadásul a köztudatban is sztereotipizáló-
dott - figura ütközésében tudja összefogni, úgy
nemcsak egy problémagazdag drámához jut-
hat, de rendkívül feszült, izgalmas - közönség-
képes - filmet is csinálhat. S ha ehhez még azt
is hozzászámítjuk, hogy eddigi filmelemzésein-
ket tekintve itt kerülünk a legközelebb a "forró
maghoz", a mindeddig kevéssé vizsgált témá-
hoz - a közvetlen előzmények mai szemmel va-
ló mérlegeléséhez -, úgy e két pólusú modelltől
joggal várhatta a robbanó erejű hatást.

Csakhogy ez a precízen kimért, modellsze-
rűen megtervezett felállás nemcsak izgalma-
sabb ábrázolási lehetőségeket kínál - egyben
súlyos tehertétel is: gúzsba is köti a művészi
megjelenítés eszközeit. A főszerepJők ugyanis
akaratlanul is allegorizálódnak : a néző - fel-
fogásának, emlékein ek, előítéleteinek hatására
- minden filmbéli fordulatot vissza akar for-
dítani a valós történelembe, keresi a megfelelő,
dátumhoz, névhez kötött eredetit - bár Kósa
természetesen nem egy ilyen "kulcsdrámát"
nyújt neki. A film - szándéka szerint - az össz-
képben akarja kimondani véleményét az 56-os
tragédia előtörténetéről, csakhogy a modell-fi- .
gurák, mivel nem tudják kibontani személyes-
egyedi életüket, mivel érződik rajtuk a csinált-
ság, mivel a kiinduló szituáció terhével deter-
mináltak, újra meg újra rejtvény-alakka, meg-
fejthetőnek látszó jelentéshordozóvá változnak.
Azaz: akaratlanul is arra hívják fel a nézőt,
hogy ne egy korszak típusait, hanem allegori-
kus jelentésű tendenciahordozókat lásson ben-
nük.

Kósa a kidolgozás során maga is észreveszi
ezt az önmagának is feláUított kelepcét, és a
kettős "gyilkosság" bemutatása után már saját
model1je el1en küzd. Ki akar törni annak szű-
kös kereteiből, s vissza akar jutni annak a kor-
nak emberi konfliktusaihoz. Robbantani sze-
retné a szűkössé vált krimiszerkezetet, hogy
annak a pár hétnek emberi viszonylatokat át-
festő, abszurd fonákságaiban érzékeltesse a vál-
ság sodrásirányát. A legjobban Rigó kedvenc
segédjével, a focistából rendőtré vedlett vagány-
nyal sikerül ez az oldási törekvés. Az újságíró
felesége, miután elvitték férjét - leutazik apó-
sához egy isten háta mögötti kis vasúti őrházba.
A focista kapja viszont a feladatot, hogy mint
"titkosrendőr" nyomozza ki, hová rejtette
Bal1a a bűnjelet. (Ismét abszurd kép: a bűnjel
- egy WC-csésze ... ) A modell-rajz után visz-
szakerülünk a film bujkáló, hol eiótünő, hol
szertefoszló szatirikus-komikus atmoszférájá-
ba. A focista ugyanis csapot-papot elfelejt, mi-
kor egy éjjel meglesi fürdés közben az asszonyt,
kifecsegi titkait, dicsekszik rendőr-mivoltaval,

29



udvarolni szeretne, - amiből valami félig gro-
teszk, félig kétségbeesett játék kerekedik, hi-
szen az asszony számára ezek a jelenetek ko-
rántsem olyan muJatságosak. (Kár, hogy Alieja
Jachiewicz egyenetlen játéka nem tudja eltaláI-
ni ennek az ambivalens bújócskának alaphang-
ját : nem tud elég könnyed lenni, jóllehet "ellen-
felét" pillanatok alatt kikészíti ... ) Hasonló
oldást eredményez az asszony öreg apósának
filmképe. a csendes, falusi őrbódét szinte időt-
len idők óta szolgáló pályaőr rajza. Egyálta-
lán: Ll komikum és a fojtogató drámai feszült-
ság egymást kergető, egymást dúsító játéka. De
még az is sikerül, hogy a közben intézkedő Rigó
alakja is kilépjen modellszerűségéből : az ő
figurája is telítődik ilyen szatirikus-félelmetes,
kornikus-banális mozzanatokkal. Pedig az ő
esetében már nagyobb a tét: neki ugyanis a
modell értelmében nem szabad elveszítenie fé-
lelmetes atmoszféráját. Kósa azonban - saját,
kelepeének bizonyuló képletével küzdve - 'ezt
is vállalja. Szilágyi Tibor olykor átlép ugyan
a nyersebb viccelődésbe, egészében azonban
képes megtartani a figura alig érzékelhető ket-
tősségét, a machiavellista okosság és a bumfor-
di rövidlátás félelmetes-groteszk "együttlebeg-
tetését". Kedélyesnek tűnő, kegyetlen zsaro-
lással ráveszi Ballat, mondja el a megrendelt
gyászbeszédet a játékvezető temetésén, és ő
majd ennek fejében eltekint a rendőrgyilkosság
további nyomozásától. A piti ötlet és a tragikus
tét egymást karikirozza. A film- kidolgozási
részében tehát nemcsak emberibb szinten sike-
rül érzékelteini a kor atmoszféráját, de ezzel a
lebegő groteszk hangvezetéssel úgy tűnik, si-
kerül megszabadulni a képletszerűség terhétől.

De mégsem, a modell végül is győz a rende-
zőn. Mondhatnám : törvényszerűen. Hiszen
Balla és Rigó háborúja tovább folyik, a rendőr-
tiszt egyre több mesterségesen preparált terhelő
adatot halmoz fel Balla rovására, s már-már
sikerül törvényes látszatot teremtenie elhallgat-
tatására. E párharcot már a történelmi analízis
kedvéért is "kívülről" lehet csak lezárni - s
ezzel újra záródik a modell, a parabolaszerűség
újra megjelenik. Megérkezik Rigó főnöke, fel-
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tehetően az újságíró feleségének riasztására, de
mindenesetre az ügy pontos ismeretében, és
- rendet teremt: egyszerűen 'leinti a két ellen-
felet, eltussolja mind a játékvezető agyonveré-
sét, mind Balla "rendőrgyilkosságát". Ezzel a
"salamoni döntésével" azonban szelet vet - a
film utolsó képei már érzékeltetik a közeledő
vihart. A furcsa igazságszolgáltatás a film
poénje, Kósa ezzel mondja el a történet meg-
fejtését: az eltussolás, az ellentétek mesterséges
elkenése, a bűnök realista megmérétésének
hiánya szükségszerűen vezetett 56 társadalmi
robbanásához. Csakhogy a film visszatérő
modellszerűsége épp ezt az alapgondolatot, a
szükségszerűség érzékeltetését gyengíti. A két
főfigura papírforma szerint egyaránt bűnös, és
Kurucz elvtárs csak ezt a patthelyzetet fogal-
mazza meg, mikor mindkettőt leinti. Más szó-
val, a film nézője nem kerül szembe a történel-
mi helyzetben rejlő, elvont, akár csak elméle-
tileg felcsillanó lehetőséggel, hogy valami mást
is lehetett volna lépni: Kósa túl szűkre vonta a
modell körét, nem kínál "külső" rálátást a
konfliktusra. Így aztán azt sem érzékelhetjük,
hogy Kurucz döntése milyen valós lehetősége-
ket kerül ki tudatosan, s az a bizonyos szük-
ségszerűség túlságosan egyenes síneken fut a
történelmi tragédia felé.

A modell tehát mégis bosszút áll : a két fősze-
replő halványra sikerült figura, létüket csak a
konstrukció igazolja, - átélhetetlen ek. Még az
sem: hiszen a "jók-rosszak" leegyszerűsített
párbaja így is megmarad. Ezt abenyomásunkat
még súlyosbítja Kozák András túlidealizált, a
valóságosnál jóval cselekvésképtelenebb figurá-
ja, hozzá képest Rigó (Szilágyi Tibor megfogal-
mazásában) egy gonosz, ám ötletgazdag maffió-
zó. Bár ilyen egyszerű lett volna az 56-os képlet.

Persze az ember érzi, hogy Kósa a jelenből
akarja újrafogalmazni ezt a történelmi meg-
rázkódtatást, de úgy, hogya mai ember szá-
mára is adódjanak tanulságok. Ezért lesz
allegorikus a kép. Ez a mára utaló szándék
önmagában természetesen nem lenne baj, leg-
feljebb e törekvés teleológus jelleg zavarja a
film művészi építkezését.



Ami viszont bántja ízlésemet, az' ennek a
példabeszédnek olykor felszínes párhuzam-já-
téka 56 és a jelen között. Mert ezek a jelenre
utaló célzások csak ziccerpoénként bu-*álilak
a dialógokban. Bántanak, mert többnyire Kósa
művészi teljesítményszintje alatt fogalmazód-
nak, s mint poénok, játékosan átugorják az 56
előtti és a 70-es évek kompromisszumainak kü-
lönbségés. Kétségtelen, hogy ez a jelenre utaló
réteg is belejátszik a film izgalmas maisá-
gába, talán közönségsikerrel is számolhat ennek
révén. Mégis kétértelmű megoldásnak érzem
őket. Az is lehet persze, hogy a kelleténél el-
fogultabb .vagyok, kivívott - olykor életteret
biztosító, máskor valóban konfliktussal teli -
egyensúlyhelyzetükkel szemben. De ha körül-
nézek a világban, nem tudom, valóban elfo-
gultság-e ez a kritikusi érzékenységern. Azt
hiszem ezért, világosabb lenne az elemzés is, a
film jelenből kitekintő itélete is, ha a figyelmez-

tetésnek szánt gondolatok nem célzás formában
fogalmazódnának meg. Akkor ugyanis nem
lehetne megmaradni a felhangok párhuzam-
játékánál, hanem magát az eredeti, történelmi
anyagot is mélyebben kellene atvilagítani, más-
részt a kiegyensúlyozás jelenbeJi előnyeit és
buktatóit is mérlegre kéne tenni. De ez már
végképp nem férne meg egy modell-filmben.

Ennyiben is kísérlet ez az alkotás. Művészi
eszközeiben látásmódjában egyszerüsítőbb,
célzásaiban, ironikus - alig tettenérhető uta-
lásaiban - zsurnalisztikusabb. Kinyitott egy
ajtót, de csak az ablakon át várja az üzenetet,
kicsit méltatlan önleértékeléssel. Remélem,
hogy azért ez az ajtó - múltelemzésünk radi-
kalizmusa - továbbra is nyitva marad, és hdgy
lesznek majd, akik be is lépnek fajta: Kísérle-
tekkel, s még inkább megoldott művek kel is.
Célzás ok nélkül.

. Almási Miklós

A MÉRKŐZÉS színes, magyar, Objektiv Stúdió, 1981.
í. és R.: Kósa Ferenc; O.: Sára Sándor; Sz.: Koncz Gábor, Szilágyi Tibor, Kozák András, Bessenyei
Ferenc, Alicja Jachiewicz; J.: Vincze Béla; D.: Baló Gábor
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Tizenkét kicsi néger
Bán Róbert: Fogadó az örök világossághoz

"Mint a hal a vízben, frissen,
vígan élt tíz testvér.
Jött az ördög, elvitt egyet,
kilenc nagyon él, de fél."

Agárdi Gábor kellemes hangján szól az ének,
s pergő, gyors jelenetek váltogatják egymást
kitűnő ritmusban. A föcímig minden nagy-
szerű. Ekkor azonban a "törté!,1et veszi kez-
detét" a vásznon, s a déja vu érzete a nézőben.

Helyszín: egy útmenti fogadó. Időpont: a
XVIII. század vége. Szereplők: tizenketten - a
mama, a fogadós és felesége, a dúltképű,
Majorossy ezredes és fia, a báró és "neje", a
kocsis, három szolgáló. A mese: hogyan teszi
el láb alól a tizenkettőből egymást kilenc úgy,
hogy négy marad életben. A legvégén pedig
csak kettő.

Tévedés: kizárva. A hasonlat: egyértelmű
- Agatha Christie elnézően mosolyog holtában,
az örök világosság fényeskedjék neki. A krimi
koronázatlan királynője számtalan regényében
alakított ki ilyen izolált szituáció t, ezen kívül
pedig van egy világhírű regénye, a Tíz kicsi
néger, amelyből nem kevésbé híres film ké-
szült Tíz kicsi indián címmel. Ami nem szól
másról, mint hogy egy külvilágtól elzárt tár-
saságban egymás után történnek meg a gyilkos-
ságok, mindenki fél mindenkitől, a gyilkos
magát is "megöli", hogy így gyanú felett állóvá
váljék és nyugodtan öldökölhessen tovább.
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Ehhez a messzi földön, így Magyarországon
is neves történethez képest a Fogadó az örök
világossághoz című film nem egyebet mesél el,
mint hogy egy fogadóban egy éjszakára össze-
zárt társaságban mindenki a másik elveszejtésé-
re készülődik, van aki titokban, van aki nyíltan
gyilkol, s akad olyan is, aki úgy tesz, mintha
megölné magát, csak hogy gyilkolhasson. Eze-
ken a meglepő hasonlóságokon kívül van egy
óriási különbség is a két film között: az angol
izgalmas volt, míg a magyarról nem mondható
el ugyanez.

S valójában mi mondható el egy olyan film-
ről, amelynek a nézése közben mindvégig egy
másik film jár a néző eszében, s az a búbánatos
gondolat, hogy az a másik mennyivel jobb
volt?

Nem tudhatni, hogy Molnar Gál Péter miért
tartotta filmre érdemesnek ezt az ötletét, s ha
már ... , akkor Bán Róbert miért érezte úgy,
hogy ezt a filmre kell vinni, s ha már ... ,
akkor a filmgyár miért gondolta, hogy megéri
pénzt és energiát fektetni a kivitelbe. Ez a titok
megfejthetetIenebbnek tetszik, mint a fogadó
rejtélye. Mert van ám neki. Mégpediglen az,
hogya mama (Törőcsik Mari) eszmei irányítá-
sával, s mit tagadjuk, gyakori aktív közre-
működésével a fogadós (Fülöp Zsigmond) és
felesége (Hernádi Judit) a pénzes vendégeket
a ház specialitásával a csukolátával itatja meg,
amitől a kedves vándor már csak egy útra



indul el- az utolsőra. Természetesen a vagyona
nélkül. A három szolgáló (Ronyecz Mária,
Kézdy György, Dunai Tamás) műkedvelő szí-
nész is egyben; jelmeztárukat a fogadó hullái-
nak folyamatosan érkező ruháiból gyarapít-
ják.

Egy este parádés-kocsissal a bakon (Gáspár
Sándor) a báró (Lukács Sándor) és "neje"
(Szacsvay László) érkezik meg a fogadóba.
Ruhájuk álruha, a kocsis, kit ebben a barát-
ságos fogadóban egyszer már megpróbáltak
Jegyilkolni, bosszúra vár, s csak azt lesi, hogy
'a ház elnyugodjék - egyetlen vágya, hogy a
mama és vagyona sorsa általa teljesedjék be.
Ám hasonlóan csendes, nyugodt pillanatra vár
a fogadó másik két új vendége is, Majorossy
ezredes (Kálmán György) és fia, ifjabb Majo-
rossy (Szombathy Gyula). _Ök A Szervezet,
azaz egy csempészbanda megbízásából jöttek,
hogy halállal büntessék a vendéglátókat, mert
azok eltették láb alól néhány tagtársukat, meg-

kaparintották a nehezen átsíbolt árut és a
pénzt. A dúltképű (Márkus László) a fogadó
egyetlen- régebbi vendége, mint a későbbiek-
ben kiderül, rendőr, akit a titok megfejtéséért
és a gyilkosok leleplezéséért küldtek ide. A
házigazdák sem nappali fáradalmaik kipihené-
sére készülnek, hanem az alkalmas időt várják,
hogy a báróék pénzével (s később az ezredesé-
ével is) tovább gyarapíthassák a családi va-
gyont. Leszáll az éj, és persze senki sincs, ki
nyugodni térne. Lopakodásokkal, leleplezé-
sekkel és természetesen gyilkosságokkal - ál és
valódi öldöklésekkel telik el az éjszaka (és a
film), hogy reggelre hamvadó, üszkös rom
legyen csak az egész bűntanyából. A legszánan-
dóbb áldozat (a néző mellett) a bagoly, aki
általában - a Tíz kicsi ... fekete macskájának
példájára - a halálesetek idején kerül színre, s
az egyetlen ártatlan ebben a félresikeredett
krími-komédiában.

Mert az itt a legnagyobb baj az egész film-
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mel, hogy nem tudták eldönteni megalkotó i : mi
célból is jött e világra. Bár számos hulla szere-
pel benne, a megfejtendő titok és a feltálalt iz-
galom oly csekély, hogy kriminek nem tekint-
hetjük. Paródia sem lett belőle, ahhoz túlságo-
san komolyra vették a történetet, s csak né-
hány - szándékában egyáltalán nem parodi-
záló, megvalósításában mégis álkomoly ., jele-
net idézi fel a görbe tükrö t. Ez azonban ebben
a formában nem sorolható az erények közé.
Komédiának sem mondható a film, ahhoz nem
elég vérbő, s meglehetősen kusza. Az utolsó

jelenet gesztusa meg egyenesen bántó. A mama
érthetetlen "feltámadása" nemcsak a film ese-
ményeit kérdőjelezi meg visszamenően, de a
néző felfogóképességét is, mivel a türelmes
mozilátogató a végső kockák láttán még azt is
megéri, hogy egy "ravasz csavarintással" kvázi
ostobának tekintik. Ugyanis természetes, hogy
gondolkodóba esik a percekkel korábban a sze-
me előtt szénné égett fogadóban rekedt vén,
beteges mama gyönyörű, fiatalos és teljesen in-
dokolatlan megjelenése láttán. Holott nem neki
kell önvizsgálatot tartani, nem ő értette félre
a filmet. A jelenet nyitja nem más, mint hogy
- Bán Róbert egy beszélgetésen fogalmazott
így -- "annyira szép volt a Törőcsik, nem volt
szívem kihagyni".

Maradéktalanul jót csak a díszlettervezőről,
Csengery ZsoItról és az opera tőrről, Kende
Jánosról lehet elmondani. Tudásuk, szakmai
jártasságuk javát adták. A színészek hibátla-
nok, hírnevükhöz és tehetségükhöz mérten ki-
aknáztak mindent, amit csak lehetett ebből a
történetből. Karaktert sikerült faragniuk a fi-
gurákbóL

A nyári filmforgalmazás divatja, hogy köny-
nyed .Jimonédéval" szolgál az üdülők, a víz-
parti és hegyvidéki nyaraló k, valamint a kert-
mozik látogatóinak szórakoztatására. Ennek
a célnak talán meg is felel Bán Róbert filmje,
de úgy tetszik, csupán ezért nem volt érdemes
megcsinálni. Az alkotói energiákból bizonnyal
többre is futotta volna.

Hajdú Éva

FOGADÓ AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁGHOZ szlnes, magyar, Budapest Filmstúdió, 1981.
R.: Bán Róbert; I.: Molnár Gál Péter; O.: Kende János; Z.: Petrovics Emil; Jelmez: Kemenes Fanny ;
Díszlet: Csengery Zsolt; Sz.: Törőesik Mari, Márkus László, Hernádi Judit, Kálmán György, Lukács
Sándor, Fülöp Zsigmond, Szombathy Gyula, Ronyecz Mária, Szacsvay László, Gáspár Sándor, Kézdy
György
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Piedone Tihanyban
Mészáros Gyula: A Pogány Madonna

Piedonét ugye nem kell bemutatni"! 6 a ke-
mény öklű, lágy szivű hústorony-rendör, aki
végigkövérkedte-verekedte már a fél világot,
kábítószer vagy épp gyémántok után kutatva.
Megfordult a francia és az olasz Riviérán,
otthon volt Afrikában és Hongkongban;
Marseille-ben éppúgy tisztelték, mint egy
szafarin. Sokan voltak ellenségei, de többen
barátai. Utóbbiak közt leginkább gyerekek
- Momo, Bubu, Zozo, Csucsu - rnindegy, csak
egzotikus, árva és védtelen legyen.

Piedone Magyarországon még sohasem járt.
Érthető. Gyémántunk egy szál se, a kábító-
szer-forgalmazásnak meg nem igazán látvá-
nyos színhelye az EMKE-aluljáró vagy a Hun-
gária. Árva gyerek, védtelen gyerek még akad
itt is, de sztori? Sivatagunk sincs, csak pusz-
tánk, tengerünk sincs, legfeljebb Balatonunk.
Persze jól fényképezve alig észrevehető a
különbség I

Kell tehát egy jó kis történet - adunk egy
gyereket, kibéreljük aBalatont -; ha ezek után
sem vállalja Piedone a nyomozást, hát nincs
tisztában a saját érdekeivel. Nagy horderejű
bűneset kell, ami ugye egy szocialista ország-
ban ... megvan: műtárgylopás !Ez bárhol elő-
fordulhat, s ugye itt, ahol a közvagyont félt-
jük, még érzékenyebb lenne a veszteség! Re-
mek: jöhet Piedone. Mert ő már bevált, patron-
jai kipróbáltak, dramaturgiája nem épp követ-
hetetlen - világsiker. Nem filmsiker : rnozi-
siker. Ami nem ugyanaz, de ugyanannyira
fontos.

Persze Picdonénak át kell lépnie a magyar
rendőrség kötelékébe, tökéletesen kell tudnia
magyarul, elvégre mégiscsak belügyről van szó,
nem kell nekünk az Interpol ! Kezdődnek a
nehézségek: útlevél, munkavállalási engedély
- nem Hongkongban vagyunk! Sokkal egy-
szerűbb lenne, ha nem Piedone jönne el, hanem
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megszületne a magyar rendőrhadnagy, aki
szakasztott olyan, mint ő, de hát mégsem ő,
értik, ugye a különbséget?! Ez a magyarrá
honosított Piedone aztán már bátran elkezdhet
nyomozni Tihanyban az eltűnt Pogány Madon-
na után, ütközhet gyilkosba, verekedhet -
magyar marad, ha valaki külföldire emlékez-
tet is.

Nem véletlen, hogy már a figura megszületé-
sének körülményeit ily sok nehézséggel írtam
körül. Nem tudom, valójában felvetődött-e
egy is a felsoroltak közül A Pogány Madonna
című új magyar krimi alkotóiban - de tudat-
talanulott rnunkál Bujtor István és Mészáros
Gyula filmjében. A Piedone-figura és -drama-
turgia átültetésének-meghonosításának sikere
és sikerületlensége adja a film sikerét és sikerű-
letlenségét is. A megvalósítást tekintve: na-
gyon profi film készült. De lehet, hogy kissé
amatőr profifilm.

Bujtor István jó néhányszor kölcsönözte már
hangját Piedonénak, Bud Spencer szinkronja-
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ként. Tanúsíthatom: jobb volt, mint az eredeti.
Csak sajnáltam míndig, hogy nem itt nálunk
jutott eszébe valakinek ez a figura éppen Buj-
torról. Ami késik. nem múlik. Eszébe jutott
valakinek: Bujtornak. Írt hát egy bűnügyi
novellát - ebből készült a forgatókönyv -, s
abban kitalálta a magyarosított Piedonét, ma-
gamagát, A figura a honosítás nehézségein túl
alig változott: ezt is, mint az eredetit, örökösen
lefokozzák, ez is hústorony - bár arányosabb
mintájánál - és remek verekedő, ez is gyámolít-
ja, de legalábbis eltűri agyerekeket segítség-
ként maga mellett, ez is blazírt és legyőzhetet-
len. Bujtor mindehhez kitalált még egy való-
ban remek sztorit is, melyet - tudom - illetlen-
ség elmondani. Csak annyit róla: igazán profi
munka. Mert lehetőséget ad gyilkosságra és
üldözésekre, verekedésre és megdicsőülésre,
azonosulásra és kívülmaradásra, de főként --
izgulásra. Ahogy az egy moziban kötelező.

Az alaphelyzet tehát kettős.
Egyfelől érthető és üdvözlendő a törekvés

arra, hogy kommersz - tehát: könnyen fo-
gyasztható - szórakoztató filmet hozzanak
létre a magyar filmgyártásban. Minthogy im-
már vagy harminc éve nincs folytatható ha-
gyományunk ez ügyben, mintaként egy sikeres
-sérnához nyúlnak. A nagydarab magányos
hősnek már jóval Piedone előtt kitalált figu-
rájához.

Másfelől adva van Bujtor István személyé-
ben egy igazi mozisztár, aki külfőldi kollégái-
hoz mérten még azzal a nem lebecsülendő
többlettel is rendelkezik, hogy kitűnő színész.
Illúzióteremtően azonos és több, mint mintái,
s még forgatókönyvíróként is működik. Alakot
és szituációt egyaránt képes teremteni.

Találkozik tehát egymással a jó törekvés és
a jó forgatókönyvíró-színész. Jó filmnek kell
születnie. Mégsem születik. No nem a Piedone-
sorozattal összevetve: annál lényegében nem
rosszabb. Önmaga lehetőségeihez és az igazi
kommersz mintákhoz képest lesz gyengébb ez
a film. Valószínűleg még így is sikere lesz.

Az ok többrétű.
Kezdjük például a - jobb szó híján írom -



szemérmességgel, Hadd idézzek a poén le-
lövése nélkül egy jelenetet. A történet szerínt
ellopják a tihanyi múzeumból a kincset érő
Pogány Madonnát, s a lopáshoz gyilkosságok
is kapcsolódnak. A nyomozáshoz megnyerik
az éppen ott nyaraló-vitorlázó csodarendőrt,
aki természetesen eredményt ér el. Egy adott
pillanatban a rnenekülő gyilkos nyomába ered.
Az ismert patronok szerinti üldözési jelenet
következik. Autón. Szerencsére nem Traban-
ton és Zsigulin, hanem gyors nyugati kocsikon.
Az üldöző - Bujtor - kocsija váratlanul le-
robban. A gyilkos egérutat nyerhet. Piedone
ilyenkor az első arra haladó kocsi ból kivágja
annak megszeppent és értetlen vezetőjét, s
máris mehet tovább. De nem így egy magyar
filmben. Mert törvények és humánum is van
a világon. Bujtor udvariasan kölcsönkéri éppen
ott tartózkodó ismerőse Fordját. Még szeren-
cse, hogya beleegyező válaszból az is kiderül,
a slusszkulcs bent van az autóban - mert
különben végképp bottal üthetné a cseppet

sem humanista és udvarias gyilkos nyomát.
Apróság? Az. De jellemző. Mert ilyen apró-
ságoktól lesz a film izgalmas helyett nemegyszer
mosolyogtató.

A kemény öklű hősök verekedni szoktak.
Nem azért, mert szeretnek, hanem mert rá-
kényszerülnek. Lehetőleg jó sokan támadják
meg őket, annál jobban szoríthatunk nekik,
annál fényesebb egyébként természetes győzel-
mük. Ha azonban a néző nem veheti komolyan
ezeket a verekedéseket, még ha mindig előre
tudja is a végeredményt - nem tud jólesően
izgulni. A komolyság feltétele, hogy a filmben
vegyék szigorúan az ökölharcot. Mert ha ők
teremtenek távolságot, akkor paródiába fullad
a dolog, betétszámmá egyszerűsödik a lényeges
dramaturgiai elem. Ez történik ebben a filmben
is. Bujtor újra meg újra paródia-verekedésekbe
keveredik - pedig oly szívesen hinnénk le-
győzhetetlen öklében. De ugyanezt a paro-
disztikus hangot erősítik más elemek is. A
nyomozást eredendően egy filosz külsejű és
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érdeklődésű nyomoz6 vezeti. Ez a Kern András
alakította figura el van látva minden olyan
vonással, amelytó1 nevetségessé válhat: gyen-
ge és pipogya, mindig csak a feleségét hívja és
örökösen éhes, semmi nem sikerül neki, min-
denre más jön rá, s bár a sikert ő aratja le,
közben legföljebb csak kabaré-poénokra van
lehetősége ("milyen alacsonyan szállnak ma
a stukkerek"). A film tehát egyszerre akarja
megteremteni a magyar Piedone-krimit és an-
nak paródiáját is. Nem sikerülhet.

Honnan ez a kettősség? Ezt neveztem fen-
tebb szemérmességnek. Mondhattam volna
azt is: Mészáros nem meri vállalni azt, amit
Bujtor megírt és amit el tud játszani. A nagy
öklű, szeretnival6, magányos detektívet. Mert
a magányos hős nálunk még egy krimiben is
osztályidegen. Pontosabban : ha már magányos
hős - hiszen a műfaj szabályaihoz ez hozzá-
tartozik, az azonosulás egyik alapfeltétele -,
akkor legalább parodisztikus eszközökkel ide-
genítsük el. Jobbára így is egyedüI éri el ered-
ményeit, maga oldja meg az egész rejtélyt,
legfeljebb az ifjú, öt-hat éves gyerek-kolléga
segít neki, ami belefér a játékszabályokba. De
legalább tartunk-tartatunk annyi távolságot,
hogy érzékelhető legyen: ez ám a valóságban
nem lehet így, csak egy humoros játékban.
Így aztán mire izgulni kezdenénk, megnevet-
tetnek rninket - hozzáteszem: általában tehet-
ségesen -, mire beleszoknánk a paródiába, már
megint a történeten kellene izgulnunk. A vég-
eredmény: kielégítetlenül állunk föl a székből.
Kicsit becsapva.

A kész filmet látva nehéz eldönteni, hogy a
félsikert eredményező okok között mi az ere-
dendőbb: a már taglalt szemérmesség-vissza-
kozás, avagy a kihagyott rendezői-operatőri
lehetőségek. Mert ezekből is akad jó néhány.
Hogy csak a legnyilvánvalóbbat emlitsem: a

film keretéül egy vitorlásverseny szolgál, lévén
hősünk neves versenyző, s valamennyi gyanú-
sított a nevezettek között. Remek ötlet, kitűnő
"ziccer". Ha szél van, gyönyörű és izgalmas a
verseny, hajmeresztőek a fordulatok és a manő-
verek: férfias vetélkedés folyik. Ha szélcsend
van, nagy a feszültség. Mindenki a rajt lehető-
ségét várja, figyelik a vizet és egymást, min-
denki ugrás ra kész. Mindkét szituáció arany-
bánya a feszültségteremtés számára. Ebben a
filmben kiaknázatlan marad a lehetőség. A ver-
seny és a szélre várás egyaránt csak illusztráció,
filmbetét és nem dramaturgiai erő. Hosszú
percek válnak így üresjáratta - olyanok, me-
lyek a legizgalmasabbak lehetnének. Miközben
Mészáros tud feszültséget teremteni ennél sok-
kal lehetetlenebb helyzetekben is.

Talán valamivel érthetőbbé teszi kifogásain-
kat az operatőri munka elemzése. Nyilvánvaló
a filmből, hogy mindenki hitt a jó mozi ügyé-
ben, s lila filmes felhangok nélkül dolgozott.
Hildebrand István - úgy tűnik - nem volt
képes erre a. munkára. A Psyché-ben alkotó-
társ volt - ezúttal munkatárs sem tudott igazán
lenni. Fantáziátlanul, szürkén és laposan fény-
képezett. Talán jobb szó rá: kedvetlenül, épp
csak az élességre figyelve.

Hadd szögezzem le, ennek ellenére nézhető
és sz6rakoztató film A Pogány Madonna.
Olyan krimi, melyen nincs mit szégyellni.
Az lenne a j6, ha gyakrabban és bátrabban
készülnének ilyen profi filmek, csak az amatőr
félelmeket kellene minél hamarabb levétkőzni.

Remek színészeink vannak, akik a mozihoz
is értenek. Bujtor István ezen belül is ritkaság:
ez a film újra felhívja értékeire a figyelmet.
Kiderült, hogy még jó forgatókönyvet is tud
írni. Egyszer majd csak megtanulunk kommersz
mozit csinálni: rendezni és fotografálni is.

Talán, ha Bujtor lett volna a rendező is?! ...
Bányai Gábor

A POGÁNY MADONNA szines, magyar, Budapest Játékfilmstúdió, 1980.
R.: Mészáros Gyula; F.: Bujtor István és Mészáros Gy.; O.: Hildebrand István; Z.: Aldobolyi Nagy
György; SZ.: Bujtor István, Kern András, Gór Nagy Mária, Kovács István, Kállai Ferenc, Hernádi
Judit, Benkő Péter, Benedek Miklós; J.: D. Forgó Teréz; D.: Duba László
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Hétköznapi kálvária
Krzysztof Kieslowski: Az amatőr

A hetvenes évek második felére a lengyel
filmgyártásban beérkezett a Wajda utáni má-
sodik új hullámos nemzedék. Ez a generáció
megközelítette a kameratöltőtoll-ideált; ama-
tőrfilmes, dokumentumfilmes, televíziós isko-
lán edződött, párhuzamosan és filmnyelven ta-
nu1ta az önkifejezést és a valóságfelfedezést.
Zanussi - a fizikus-filozófus - tudós filmren-
dező a legismertebb, legérettebb egyéniség
közülük. A többiek fokozatosan zárkóztak föl
mögé, érett, egyéni hangú, elkötelezett alkotá-
sokkal. Közös jellemzőjük a társadalmi érzé-
kenység és a magas fokú filmnyelvi kifejező-
készség. Az ellentmondások búvópatak útját
követik, és egy pillanatra sem fogadják el,
hogy a tettek nélküli lét pusztán látványos
álIóvíz.

A 79-es Moszkvai Filmfesztivál aranydíjjal
jutalmazott Amatőr-je, Krzysztof Kieslowski
első játékfilm je, ennek a második lengyel isko-
lának halk szavú, tragikomikus alkotása.

Kieslowski választott hőse - központi figu-
rája - Filip Mosz, ifjú anyagbeszerző, lakással,
feleséggel és a film elején érkező újszülöttel.
A filmen végighúzódó konfliktus látszólag
jelentéktelen tárgyi oka egy filmfelvevő, melyet
az újdonsült apa kéthavi fizetését áldozva
azért vásárolt, hogy megörökítse gyermeke fej-
lödését, cseperedését,

A felvevőgép fokozatosan kiemeli tulajdono-
sát környezetéből. A kollégák elismerő pillan-

tását, már-már tiszteletét eredményezi. Protek-
ciót "szerez" többek között a szülészet fiatal
portásánál. Végül a gépnek köszönheti barátja
megrendítő háláját, mert megörökítette annak
időközben elhunyt édesanyját. Filip Mosz tár-
sadalmi kiemelkedése-kiválása azonban tény-
legesen akkor kezdődik, amikor munkahelyé-
nek, a kisvárosi üzemnek igazgatója felkéri,
készítsen filmet a gyár fennállásának huszon-
öt éves jubileumáról. Filipet megbízták ; Filip
igyekszik helytállni. Szenvedélyesen berregteti
masináját, rögzíti a táncdalénekesek nyájas-
torz rnosolyát, fotografálja a tiszteletdíjak
levonás utáni átadását, a kopár gyárudvarra
néző ablak párkányán tollászkodó galambokat,
és megbizatásához híven lesben áll, hogy len-
csevégre kapja a tanácsterem zárt ajtói mögül
kilépő helybéli fontos embereket. Barátja és
famulusa - a nála pár esztendővel fiatalabb
Witek - társaságában reményvesztetten vára-
kozik, amikor végre nyílik az ajtó és... két
fontos ember elindul a W. Ci-re. Alig mernek
visszatérni, mert Filip rendíthetetlenül filmez,
mindaddig, míg az igazgató személyesen el
nem zavarja.

Ezután az igazgató atyai tanácsokkal látja el
FiIipet, biztosítja, hogy eltekint a sutaságoktól,
mert valaki azt mondta - ki is? -, hogy szá-
munkra a legfontosabb művészet a film! S
mivel ezt Lenin mondta, s a fiatalabbak ezt
még tudják, az üzem nyersanyagot, felszerelés-
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kiegészítőket és az alagsorban egy helyiséget
a lelkes amatőrfilmesek rendelkezésére bocsát.

Minden társadalom minden művészeti ágat
mindig igyekezett megnyerni saját céljai szol-
gálatára. Az igazgató felismeri a lehetöségét
annak, hogy kisvárosi életükről szép és jó híre-
ket küldhet a nagyvilágba. Jegyezteti a klubot
az amatőrfilmes mozgalomban, s később meg-
fontoltan támogatja Filip Mosz útját a tele-
vízióhoz. Filip kitartóan dolgozik. Megdicsérik
az amatőrfesztiválon nyert díjáért, melyet igaz-
gatója lelkesen fogad, s a maga szépítő hajla-
mával úgy értelmez, hogy ha egy fesztiválon
nem adnak ki első díjat, akkor Filip Mosz
harmadik díja tulajdonképpen második díj, s
ez igen szép eredmény ... Ezen atyai jóindulat
mögött azonban kendőző, elleplező szernlélet
húzódik. Filip viszont egyre komolyabban veszi
a nyakába szakadó feladatokat. Már nem is ér
rá kicsinye fejlődését figyelni, helyette moziba
jár, filmtörténetet lapoz és egyre tudatosabban
filmezi a környező világot. A mindent-ami-
előkerül-lefilmezünk magatartástól - amikor
egy-egy felső gépállás még csak azért született,
mert Irka, a felesége komolytalannak tartotta,
hogy a férje stativval-felvevővel játsszadozzon
az utcán - eljut a tudatos válogatáshoz. Filmet
készít egy idős munkásról, aki huszonöt éve
dolgozik a gyárban. Igen ám, de ez a munkás
alacsony növésű, testi fogyatékos: miért éppen
róla készít filmet? - kérdezi az igazgató, és
Filip Mosz válaszol: "mert neki sokkal nehe-
zebb". És látjuk a gyerektestű, felnőtt fejű
férfit, aki alig éri fel a mosdót, s látjuk idős,
apró termetű feleségével otthonában, amint a
szabad időről-szórakozásról beszélnek: nekik
nem jut más, mint egy-egy séta a cukrászdába,
mert az asszony nagyon kedveli a gyümölcs-
kocsonyát. Megható egymásrautaltság, és Mosz
úgy érvel az igazgatónál : inkább arról kéne
tenni, hogy értelmesebb legyen a lét. Hogy
nem letagadni kell azt az auschwitzi kirándu-
lást, ahol mindenki részegen duhajkodott, ha-
nem elrettentő okulásul bemutatni. És az is
tény, hogy az épületek elejét újították-tataroz-
ták, de a hátsó udvarokon középkori állapotok
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uralkodnak. Nem letagadni, hanem kijavítani
kell e hibákat.

Filip Mosz fokozatosan kilép saját szűk
köréből, s a botcsinálta filmesből egyre fele-
lősebben szemlélődő-ábrázoló művész kör-
vonalazódik. Mellette állnak munkatársai, ba-
rátai. Biztatja őt Anna, az amatőrfilmesek
bennfentes, titkokat sejtető, műkedvelő élet-
vitelű szervezője. Útját egyengeti az amatőr-
.zsüriből ismerős tv-szerkesztö, aki tőle - lő/ük
- várja a megújulást a televízió rnuszáj-világá-
ban. Mert - véli a szerkesztő - az amatőrfilme-
seknek nem muszáj szépíteni a dolgokat. .. És
Zanussi, a tudós filmrendező! Filip Mosz
rangját emeli, amikor amatőr-klubjuk meg-
hívását elfogadja. Zanussi itt önmagát alakítja.
Ez előtt még egy ankéton is látjuk, ahol amatőr
hősünk a Védőszínek vetítését követő vitán
magáénak érzi Zanussi - képben és élőszó-
ban - tett hitvallását.

Megszoktuk már, hogy egy-egy művész tisz-
teletét úgy rója le elismert, általa szeretett
pályatársa iránt, hogy szerepelteti, idéz vala-
mely - az éppen pergő eseményekre is vonatko-
zó - alkotásából. Kieslowski filmjében Zanussi
megjelenése több és teljesebb, mint egy elismerő
főhajtás. Hőse, Filip Mosz, magánkálváriájá-
nak azon a pontján találkozik a híres rendező-
vel, amikor nyilvánvaló, hogy gondjai-viszon-
tagságai, morális tépelődései elérték azt a
csúcsot, ahonnét feltartóztathatatlanul jut el
a hivatásos filmrendezők értelmiségi felelősség-
vállalásának, a szűkebb érdekeken túlmutató
gondoknak gyötrődéssel teli, igényes felmuta-
tásához.

Zanussi é~Kieslowski hősei megküzden ek az
önkifejezésért. egy - a Wajdáék indulásától -
lényegesen eltérő történelmi korszak szülöttei,
ők már a szocializmusban felnőtt generáció,
mely a jó és rossz harcát kevésbé nyilvánvaló
módon kénytelen felismerni. És kénytelen e
küzdelemben állást foglalni. (A jelenkor tragi-
kus gondjai igazolják, hogy ezek a filmrende-
zők aggódva-gyötrődve keresték azokat a külö-
nös helyzeteket, amelyekben az értelmiségi
lét dilemrnáját bogozva, kitekintő körképet



villanthattak fel arról a társadalomról, melyben
hőseik egyszerre hadakoznak önmaguk szemé-
lyes visszahúzó erőivel és a környezet - gyár,
kisváros stb. - elbizakodott híerarchiára törek-
vésével.) Valaki mindig jelen van, hogy össze-
mossa a valóságot az elképzeléssel, valaki min-
dig jön, hogya" védőszínek" kaméleon hitére
térítse az embereket.

Ki a felelős a nehezen áttekinthető helyzete-
kért ? Az igazgatónak, aki rutinszerűen el-
kendőzi a dolgokat, már eszébe sem jut, hogy
nem az a bűnös, aki megmutatja a valót, s így
óhajt jobbat, szerinte az a vétkes, aki "ki-
beszéli" a takargatnivalót. Filip Mosz nem
lehet felelős őszinteségéért, mert - amint el-
hangzik - "túlságosan fiatal". Nyugdíjazás
előtt álló közvetlen főnöke kell hogy elviselje
a felelősségrevonást. Ö már semmit nem tehet,
és neki ez már nem is "árt". Tipikus "bűnbak"-
dilemma. A hős sértetlen marad, a dolgok
- amelyekért szót emelt - azonban nem ren-
deződnek. Az amatőrfilmes Filip lekezelő váll-
veregetések közepette kénytelen végignézni,
hogy szelíd szavú főnökét, atyai barátját
- helyette - elmarasztalják. Ezen a ponton

omlik össze Filip Mosz, amikor igazgatója
meg akarja magyarázni. hogy a dolgok termé-
szetéhez hozzátartozik az áldozatfelmutatás. S
ebbe a belső, felnőtt-titokba őt még bizalmasan
be is avatják. Tedd a dolgod, de érezd magad
rosszul a bőrödben. Ha megrettensz és elállsz
a koszos hátsó udvarok, az üres, megbecsülés
nélküli életek bemutatásától - annál jobb.

Megrettenve, kifosztva, tragikomikus vodka-
gőzben mondja az ifjabb amatőrfilmes tanít-
vány-jóbarát: Örülj neki, szabad vagy! Filip
üt. S az ifjabb pályatárs megsiratja közös
művüket, amit Filip Mosz tekegolyóként gurít
el az utcán, átadva a filmet a fény megsemmi-
sítő enyészetének. Még nem érti Filip indula-
tát. Még nem értik-tudják, hogy az igazgató
által kiszemelt bűnbakot megmenteni úgysem
lehet. De Witek felsorakozott Filip mögé, s
folytatni akarja, amit az elkezdett.

Hősünk, mint öngyilkos a fegyverét, maga
felé fordítja a kamerát, és elmondja, hogy nem
ezt akarta. Ö csak békét, nyugalmat akart,
filmezni-megörökíteni a családi boldogságot.
"Én, Jónás, ki a békét szerettem ... " - ezt
a gondot mindenki megfogalmazza egy pilla-
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natban, amikor az értelmiségivé válás folyama-
ta már visszafordíthatatlan. Krzysztof Kies-
lowski érthetően elutasítja, hogy Wajda és
Fellini híres filmrendező hőseihez képest Filip
Mosz "kisember". Nyíltan kimondja, hogy
Filip Mosz: ő maga. A hangsúly az emberi
szépség-teljesség kiharcolása, s nem az a fon-
tos, hogy ezt tudós vívja-e, vagy filmrendező.
A küzdelem ma ízzadságszagúbb, mert a lé-
nyeg az egész társadalom önmegvalósítását
jelenti.

A film feszes szerkezetű, Ahogy Filip gyanút-
lanul sodródik egyre beljebb a kedvtelésből
(rnűkedvelésből) a hivatással vállalt filmezés
labirintus ában, úgy veszti el magánbékéjét. E
béke egyik letéteményese Irka (Malgorzata
Zabkowska). Tehetetlen lázongás okkal akarja
Filipet megóvni magának, a családnak, a ter-
vezett békés boldogságnak. Moziba fogunk
járni! - mondja Filip sugárzó arccal, s észre
sem veszi, hogy érzékeny asszonya - nála jóval
előbb - megsejtette a szétválasztó jövőt. A
nyitóképek jóval később nyerik el értelmüket.
A gyanútlan csibéket széjjeltépő héja: Irka
nyomasztó álma. A szenvedésből új élet szüle-
tik, s Irka boldog, büszke, hogy megérezte:
lányuk lesz. Megtudjuk - Filip a munkatár-
saival köz1i -, hogy Irka dühös volt, amiért
férje kéthavi pénzét filmfelvevőre költötte. Na-
gyon szeretlek - mondja Filip az újdonsült
anyának. Teljes az egyetértés, a babát filmezik,
de Irka közbeszól: Nem szokás egy kislányt
meztelenül fényképezni. A legkevesebb, hogy
Filip nem érti ezt az illemszabályt. S amikor
a férfi közli, hogy filmezni fog a tröszt huszon-
öt éves jubileumán, Irka gyanakodva kérdezi:
miért éppen te? S a válasz még: mert nekem
van félvevőm. De az amatőrfilmes első siker
- az a bizonyos ablakból, felső gépállásban
fotózott járdafelbontás-életkép - mégis Irká-
nak köszönhető, Nem engedte férjét (nem
illik!) stativval az utcán rohangálnil A tröszt

ünnepségén Irka magára hagyja FiIipet. Lát-
juk, amint fáradtan távolodik a gyárudvaron,
látjuk abból az ablakbóllenézve, melynek pár-
kányán Filip "meglesi" a tollászkodó mada-
rakat.

Irka tehetetlen dühében öklével támad az
elöszobatükörre, Filip megcsókolja a sebzett
s bekötött kezet, lelkesítené Irkát, elmeséli,
mit látott a moziban, de az asszony röviddel
később ígéretét veszi, hogy felhagy a filmezés-
seI. A kor- és sorstársakhoz fűződő érzelmek
ambivalensebbek. Filip vétke, hogy észre sem
vette, mi történik körülötte. Ugyanakkor Filip
összeomlása a hős alapvető morális tartását
hangsúlyozza, s az a tény, hogy kameráját
maga felé fordítva, őszinte megrendüléssel
visszatér a kezdetekig, elemző bele nem nyug-
vására utal. Jerzy Stuhr, Filip Mosz megsze-
mélyesítője, Krzysztof Kieslowski alteregója,
a bumfordi semmilyenségtől. a sima arcú gya-
nútlanságtól a megrendülten meg-megálló,
benső eredőjű gondterheltségig terjedő skálán
játszik. Arccal, testtartással és intellektuális
azonosulással.

A film közege: a kisváros légköre (semmi
nem történik, de az rohanó, színes, csetlő-botló
forgatagban) a dokumentum-életképeken ed-
zett, dinamikus kamera fényes eredménye. De
van egy pont a valóságban, amikor az ember el-
zárkózik, nem nyílik meg a kamerának. Ekkor
jön a játékfilmes elbeszélésmód, a lelki folya-
matok végigvezetése különös állomásokon: ön-
ismeret, valóság és életismeret nélkül azonban
ez a tipizálás lehetetlen.

Az utolsó képsorokig Filip soha nincs egy-
magában. Fizikailag is sodorják az események,
körülveszik az epizódfigurák, az epizódtörté-
nések. Íme, a lényeges és lényegtelen rohanó
együttáramlása. Értékelni, töprengeni Filip
magyarázatkereső, kamerával megosztott ma-
gánya láttán, a film befejezése után kezdünk.

Vörös Éva

AZ AMATŐR (Amator) színes, lengyel, 1978.
R.: Krzysztof Kieslowski; F.: K. Kieslowski és Jerzy Stuhr; O.: Jacek Petrycki ; Z.: Krzysztof Knittel;
Sz.: Jerzy Stuhr, Malgorzata Zabkowska, Eva Pokas, Stefan Ozyzewski, Jerzy Nowak, Krzysztof Zanussi
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Elvetélt vágyak
Konrad Wolf: Solo Sunny
A harmadosztályú lokál, melynek pódiumáról
Sunny elénk lép, mintha a Kabaré-ból öröklő-
dött volna át Konrad Wolf filmjébe. Talán
ugyanarról a csehóról van szó ; elvégre Kander
és Fosse kabaréja is Berlinben volt. Az éles
ellenfények, a gyors, dzsessz-ritmusú vágások is
Bob Fosse-t idézik. Sunny pedig, a vastagra
rúzsozott szájával, a kerekre festett szemével -
akár Lisa Minelli.

Vált a kép. A főcím alatt már a nappali,
hétköznapi Berlint látjuk. Nem fölbolydult és
fenyegető, mint volt ama amerikai sikerfilm-
ben, hanem álmos, unalmas és eseménytelen.
Koszlott, málló házfalba vágott keskeny kis
ablakon bámul ki Sunny, a bárénekesnő. Meg-
szabadítva smink-maszkjától már nem Minelli-
re, inkább a kedvesen csúnya Inna Csurikovára
emlékeztet. A szobában az ágyon egy férfi,

mintegy mellékesen. A lakás szétszórt, koszos,
útban a lepusztulás felé. " Reggeli nincs" - közli
Sunny tárgyszerűen jellegtelen arcú alkalmi
partnerével. "És szöveg sincs" - szögezi le
gyorsan, amikor amaz méltatIankodna. Csak
üres, keserű kávé van. Vécé fél emelettel lej-
jebb a mocskos lépcsőházban. A földszinten
előcsoszog a kelet-európai társadalmak művé-
szi figyelemre sajnos kevéssé méltatott örök
hőse: a lompos, sunyi házmester. Kezében a
szemétvödörrel áll és pöröl, mint önmaga
szobra: hősnőnk megszegte "a szocialista
együttélés szabályait", ezért majd följelentik.
Vagy már följelentették. Talán mert férfi volt
az ágyában, talán mert zenét hallgatott, talán
mert nem hord melltartót, talán mert nincs az
otthonában tisztes reggeli. Nem tudni. A lakás-
sal szernközti tűzfalon keskeny ablak. Mögüle
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valaki állandóan kukkol. Ta lán a följelentő.
Akit Sunny föl szeretne jelenteni.

Hősnőnk útra kel. Harmadosztályú hakni-
brigád zötyög az ócska mikrobuszon, élén
a tenyérbemászó an kenetteljes konferanszié-
menedzserrel. A műsorközlő minden városban
elsüti ugyanazokat a bugyuta vicceket, a Tor-
nado együttes eljátssza ugyanazokat a szok-
ványos zeneszámokat. Sivár hodály az egyik
színhely, az asztalok körül rosszul öltözött,
ijedt, szomorú szernű emberek, az asztalon sör.
Milos Forman és a cseh "új hullám" kelet-
európai mozimitológiájának egyik legfonto-
sabb színtere ez az ormótlan bál, amely, nevé-
vel ellentétben, nem csillogó és vidám, hanem
szánalmas és groteszk. A "mulatság" is magán
viseli ama csüggesztő hétköznapok jegyeit, me-
lyeket elfeledtetni igyekszik. A turné városai-
ban a mindenkori kisvárosi egyenszálloda,
egyenszobákkal és egyenbútorokkal. Sör és
konyak. Másnap főfájós felkelés és indulás
- ugyanoda. A kényszerű összezártság kínálta
egykedvű szeretkezések; reggel keserű szájíz.
Aztán vissza a lakásba a kukkolóhoz, a ház-
mesterhez, az állott reggeli kávéhoz.

Kövér, pénzéhes taxisofőr, aki mosolyogtató
lelkesedéssel koslat énekesnőnk után. Ő "ismeri
a dörgést", láttára kezesbáránnyá válnak a
szállodaportások és bárpincérek. S a berlini
"high life" mindeme csodáját megosztani vá-
gyik riadt imádott jával.

A barátnő lakótelepi dobozlakása, ezernyi
egyforma doboz között.

Vissza-visszatérő helyszínek, egy emberi élet
szűkös, nyomasztó keretei. A háttérben mindig
málló házfalak, sivár tűzfalak, füstöt okádó
kéményerdők. A koszos ablaküvegek mögött
megvillanó sunyi arcok, kíváncsi, eseményre
vágyó tekintetek. Bágyadt pasztellszínek, füst
és köd. A filmnek talán nincs egyetlen tiszta,
világos képe sem. Valószínűleg ezért tart Sunny
a szobája falán üres' ablakkeretet, amely őszi
naplementét ábrázoló színes plakátra néz. A
lakótelepi egyenkaszni falán görög oszlop-
sorok képe, élethű rövidülésben. Ez az egyet-
len irány, amerre csábító lenne elindulni:
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egyenesen végig az oszlopsorok között. Szem-
közt, kitekintve az "igazi" ablakon, lassan,
méltóságteljesen összeomlik egy öreg bérház,
sűrű füstöt hagyva maga után. Az az érzésünk,
mintha a többi is omlófélben volna. S benne a
sorsok ugyanúgy.

Ez Sunny - polgári nevén: Ingrid Sommer -
életének a háttere, mindennapjainak ketrece.
Konrad Wolf csöndes, mélabús filmje nem a kis
slágerénekesnőről, nem is a vele megesett
kalandokról szól, hanem mindenekelőtt erről
a színtérről. A Solo Sunny a szomorkás han-
gulatok, a bágyadt megvilágítások, az elvetélt
vágyak filmje. A közlendőt nem a történet
hordozza: a képekből füstölög elő, nagy erő-
vel.

Maga a sztori banális és érdektelen. A hősök
jelleme nem kevésbé. Egy csúnyácska bár-
énekesnő, akiből tizenkettő egy tucat. Egy
harmadosztályú zenekar. Egy kövér taxisofőr.
Egy szaxofonon is játszó filosz. Mindenki ködös
általánosságokat mond, akár egy csacska slá-
gerben. "Én csak arra vágyorn, hogy valakinek
szüksége legyen rám" - közli a hősnő. "Magá-
nyosak az emberek" - szögezi le a filozófus-
zenész. És ezekből a nagyon átlagos sorsokból,
helyzetekből lassanként előfénylik a magány és
az üresség drámája. Mert minden sors katar-
tikus és felemelő: az Antigonék és Elektrák
koszlott bérházakban. lakótelepi szobákban
élnek, kukkolóktól és házmesterektől körül-
véve.

Elmenekülni: nincs hová. A filmben az
egyetlen harmonikus, megnyugtató színekben
ábrázolt helyszín a temető, ahol a hősnő a
szerelmével sétál. Itt csönd van, zöldek a lom-
bok, békés a környezet. Még ama repülőgépek
sem zúgnak el, fülbántó zörejjel, amelyek az
imént látott parki séta békéjét megbontották.
A közeliket és félközeliket csak ebben a teme-
tői epizódban váltja fel, ideiglenesen, a nagy-
totál megnyugtató bizonyossága. Az elvágyó-
dás már csak az ócska slágerszövegekben és a
banális párbeszédekben fogalmazódik meg.
"Merryold song of the golden girls and the
men so strong" - énekli a tűnt boldog idők



aranyló lányairól és erős férfiúiról szóló dalt
Sunny a bárban. Vele szemben a mai idők
pocakos urai és agyonékszerezett, puccos bár-
cicuskái tömik magukba a vacsorát. A rissz-
rossz zenekar esténként a szállodában, már
részegen, arról ábrándozik, hogy egyszer majd
valami komolyabb rnuzsikát, dzsesszt játszik.
Aztán másnap este megint együtt lépnek fel az
idiótán viccelődő konferansziéval a formani
bálon.

A filmből sem a hősnőről, sem a többisze-
replőről nem derül ki lényegében semmi. A sor-
sok meghatározatlansága ez esetben nem dra-
maturgiai fogyatékosság, hanem következetes
filmkészítői álláspont. "Nem adtam be sem
lakás-, sem autóígénylést és tévém sincs. Mi
vagyok én?" - teszi fel a kérdést a film férfi-
hőse. Mennyivel több az ember annál a kép-
nél, ami belőle az őt körülvevő emberekben,
tárgyakban tükröződik? Wolffilmje, igen hatá-
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rozottan, egy ilyenfajta egydimenziós képet
mutat. Pontosabban, ennek tarthatatlan üres-
ségét. Éreztetve a hiányt,' azt, hogy a felszínes
kép mögött lennie kell valaminek. Ez a film
a fájó hiányról szól, innen a hősök személyi-
ségének körvonalaza tlansága.

Sunnyval megtörténnek a dolgok, anélkül,
hogy ő valamelyest is befolyásolná őket. Vá-
gyai és az események között nincs összefüggés.
Talán élete végéig az ócska kis bándával éne-
kelne, a fiúk azonban, szintén érthetetlenül, le-
cserélik egy másik kopottas kis énekesnőre.
Egy gyárba megy dolgozni, ahol a kol1éganője
az övéhez hasonló csillogó énekesnői karrierre
vágyik. A következő képek ismét egy bár pó-
diumán mutatják, éles reflektorfényben ... Be-
mászik a szaxofonos filozófus ágyába, eleinte
láthatóan merő érdeklődésből. Majd ott ragad.
Néhány váratlan action gratuite azonban a
defenzívába kényszerített személyiség jelen-
létéről, kitöréseiről tanúskodik. Kis híján meg-
öli szerelmét, amikor mást talál az ágyában.
Aztán öngyilkosságot kísérel meg, természete-
sen sikertelent, szégyenteljes gyomormosással

végződőt. A film vége felé sírva fakad. "Miért
sírsz?" "Mindenért" - hüppögi. Szokványosan
melodramatikus ez a lezárás, ahogy az egész
történet is kínosan banális. Talán nincs is szük-
ség az öngyilkosságra és erre a szívszorító
sírásra. Valószínűleg egységesebb, erőteljesebb
lett volna a film, ha végig a szürke köznapok
őrjítő szférájában marad. S ha helyenként föl-
gyorsul a kocogós tempó.

Korántsem hibátlan, de megkapóan őszinte
és rokonszenves alkotás a Solo Sunny. Eber-
hardt Geick opera tőr tompa paszteUszínei,
megfáradt arcokat pásztázó közelijei, sivár
városképei legalább annyira "tartalmat" köz-
vetítenek, mint a társrendezőként és íróként
egyaránt jegyzett Wolfgang Kohlhaase suta
dialógusai és ismerős szövegpatternjei. A Sun-
nyt játszó Renate Krössner megérdemelten
nyerte el tavaly a nyugat-berlini fesztiválon
a legjobb női alakításért járó Ezüst Medvét.
Színészi ereje passzivitásában és körvonalázat-
lanságában rejlik. Ez a passzivitás nem meg-
adás, hanem egyfajta ösztönös visszavonulás,
redukció. Konrad Wolf filmje, bármilyen szo-
morú világot tár is elénk, biztató és felemelő,
akár egy Csehov-dráma. Sunnyban nemcsak a
visszavonulás és az önpusztítás, hanem az újra-
kezdés, a feltápászkodás eszméje is él. A film
zárójelenetében énekesnőnek jelentkezik egy
tinédzserekből álló rockcsoportnál. Talán újra-
kezdődik az egész történet. Talán más körül-
mények közé kerül hősünk, tisztázni és ki-
fejezni is képes lesz a szándékait. Talán a jövő
rosszabb lesz annál is, ami eddig volt. A film-
ből ez nem derül ki. Mindenesetre ez az újbóli
megkapaszkodás az egyetlen emberi esély, me-
lyet vállalni lehet. Akkor is, ha a málló ház-
falak, az egyenlakások a jövőben sem lesznek
szívderítőbbek, és aházmesterek, kukkolók,
taxisofőrök és filoszok is ugyanolyan elvisel-
hetetlenek maradnak, amilyenek eddig voltak.

Háron GyÖrgy

SOLO SUNNY színes, NDK, DEFA, ]979.
R.: Konrad Wolf; F.: Wolfgang Kohlhaase; O.: Eberhard Geick; Z.: Günther Fischer; Sz.: Renate
Krössner, Dieter Montag, Alexander Lang, Klaus Brasch, Heide Kipp
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PÁLYAKÉP

Történelmi drámák hátterében
Nyikita Mihalkov filmjeiről

Szergej Mihalkov költő, drámaíró, forgató-
könyvíró neve már a harmincas évektől ismert
volt a filmszakrnában, idősebb fia pedig,
Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij a hatvanas
évektől neves filmrendező, aki forgatókönyvet
is írt és színészként is szerepelt. Nyikita Mihal-
kov, a család legifjabb tagja (1945-ben szüle-
tett) nyilván nem függetlenül a családi környe-
zettől, már 1961-ben filmszínészi feladatokat
kapott. 1963-ban kezdte meg tanulmányait a
moszkvai Scsukin Sziniiskolán, azt azonban
nem fejezte be, mert 1967-ben felvették a
moszkvai Állami Filmművészeti Főiskola ren-
dezői szakának rögtön a második évfolyamá-
ra. Vezető tanára Mihail Romm lett. Nyikita
Mihalkov a filmrendezői diploma elnyerése
után 1979-ig öt játékfiImet készített. Különö-
sen az utóbbi években gyarapodtak a filmek.
S egyáltalán nem csak mennyiségükkel, h:.nem
sajátosságaikkal keltettek feltűnést.

Helye a filmművészetben

Szergej Mihalkov mint rendező a háború utáni
szovjet film harmadik hullámának számítható
áramlat egyik legjelentősebb művésze.

Az első hullám tulajdonképpen kibontako-
zás volt az illusztratív-sematikus korszakból.
Mihail Kalatozov Szállnak a darvak (1957),
Grigorij Csuhraj Ballada a katonáról (1959),
Szergej Bondarcsuk Emberi sors (1959) cimű

- és más - művekben a szovjet film új ra való
ságos ellentmondások tudatosítására vállal
kozott, hiteles emberábrázolással és a sajátos
filmművészeti eszközök újbóli aktivizálásával.
A szovjet filmnek ez a művészeti rehabilitálása
többnyire a háborús - történelmi - tematika
segítségével ment végbe, amelyben a háború
volt a konfliktus alapja.

A hatvanas évek közepén már olyan új hul-
lám bontakozott ki, amely a legaktuálisabb
problémák felvetésével a filmművészet és a tár-
sadalmi valóság szorosabb kapcsolatát ered-
ményezte. Ez egyrészt a deheroizálásban (Gleb
Panfilov, Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij és
Andrej Tarkovszkij rnűvei), másrészt az új
életideál nak, a társadalommal való új kapcso-
latnak a keresésében mutatkozott meg (Marlen
Hucijev, Larisza Sepityko, Andrej Szmirnov és
mások alkotásaiban), végül jelentős kritikai
élű tendencia is kibontakozott (Elem Klimov,
Otar Ioszeliani, Nyikoláj Mascsenko stb. film-
jeiben). Új társadalmi helyzet tanulmányozá-
sát jelentették ezek a filmek, és azzal a céllal
készültek, hogy bemutassák az emberi maga-
tartásoknak - a módosult szituáció nak meg-
felelő - más formáit.

A harmadik hullámban viszont a további
keresés mellett nosztalgiák, csalódások, keserű-
ségek is hangot kaptak. Elegendő Andrej
Tarkovszkij Tükör (1974) és Sztalker (1979)
című filmjeire gondolni, vagy Andrej Mihalkov
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A szerelem rabja

Koncsalovszkij Szerelmesek románca (1974)
című alkotására, esetleg Georgij Dányelija
(5szi mara/on-jára (1979). Sőt, utalhatunk Vla-
gyimir Menysov Könnyek (1979) című - némi-
leg kommersz hangvételű - karrierfilmjére is.

Ilyen fejlődési vonalban, ilyen közegben kap-
tak helyet Mihalkov művei, amelyek egyre
inkább mikrorealizmusukkal, sőt mikropszi-
chologizmusukkal tűntek ki. Nagy drámai-
ság helyett finom részletekkel, árnyalatnyi rez-
dülésekkel találta szemben magát a néző, rá-
kényszerülve, hogy nagyobb érzékenységgel
fogja fel ezeket a filmeket és a filmek nyomán
az életet. Más szempontból nézve: az öt mű
közül, bár közvétlenül aktuális témá val - a je-
len szovjet élettel - csak egyetlen alkotás fog-
lalkozik, a valósággal való kapcsolat a rendező
mindegyik filmjében árnyalt formában jelent-
kezik.

Mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy
mit hozott ez az alkotó, milyen hagyományo-
kat fejlesztett tovább, milyen kisérleti irányt
képvisel. Figyelembe véve természetesen, hogy
Mihalkov alkotói útja még közel sem zárult le,
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és a szovjet film adott helyzete is nagy rnérték-
ben nyitott. Nem tisztultak le a fejlődés ten-
denciáí úgy, hogy alapot adjanak a befejezett
értékelésnek.

Pályakezdés

Az első film az Idegenek közölt, vagy ponto-
sabban - az eredeti címen - A miénk idegenek
között, idegen a mieink között.

Felületesen nézve ez a mű szokványos ka-
landfilm. A polgárháború után, az éhínség ide-
jén a vidéken összegyűjtött aranyat - amelyért
a külföld gabonát ad - a Csekának kell
Moszkvába juttatnia. A veszély felmérhetetlen,
a feladat igen nagy. A páncél vonat parancsno-
kát - illetve, akit annak hiszünk, mert kiderül,
hogy nem róla van szó (de az összeroncsolt
arc miatt nem lehet megállapítani) - megölik.
Ezért úgy döntenek, hogy nem a feltűnő pán-
célvonatot veszik igénybe, hanem egy jelleg-
telen vagont. Egy banda azonban gyilkos tá-
madással megszerzi az aranyat. Velük van egy
fehér tiszt is, aki szintén az aranyat akarta meg-



A szere/em rabja



Elűdök gépzongorára

kapni. A vonatparancsnok pedig ugyanettől
a fehér tiszttól reméli megtudni a Csekába be-
épített áruló nevét. Az áruló közben megöli
azt a vasutast, aki a banda segítségére volt a
rablásban, és így leleplezi magát, A vörösök
támadást indítanak a banda ellen. Az egyik
bandatag a páncélvonat parancsnoka mellé
áll, így sikerül megölniük a menekülő banda-
vezért, sikerüI az aranyat elvenni és a sebesült
fehér tisztet visszatartani, A hátrahagyott rab-
lók között viszont a vörösök hiába keresik az
aranyat és parancsnokukat, akinek az öccse
egyébként szintén fehér tiszt.

Ennek a fordulatokban gazdag történetnek
semmi köze nincs a szokványos kalandfilmek-
hez. Három dolog ötlik rögtön szembe. A hő-
sök és külsejük eltér a megszokott, sablonos
ábrázolástól: nyakkendős, elegáns csekista ve-
zetőt látunk, kalapos bandavezért stb. A film
nem egységes Ívben bontja ki a cselekményt,
hanem hangulatilag elkülönülő epizódok soro-
zatában. Az események pedig részben ennek az

so

építkezésnek, részben a hangulati hatásoknak
rendelődnek alá. A film egészét költői betétek
szövik át: tánc, lovaglás, lírai tájképek stb.
Nem magasztosul itt a harcban senki hőssé.
A pozitív minőség emberi gesztusokból fakad
és a képek helyenkénti emelkedettségéből. Sőt,
úgy tűnik, hogy nincs is teljesen lezárt küzde-
lem. Az események nem olyan mérhetetIenüI
egyszerűek és átlátszóak, mint a polgárháborús
filmek többségében, amelyekben a vörösök
igazságos harca és győzelme állt szemben a
közéjük nem tartozók aljas tetteivel és kudar-
cával. Ez az árnyaltság átélhető emberi aspek-
tust ad a tetteknek, még akkor is, ha csoport-
küzdelernről van szó. A jövő képe nem raj-
zolódik ki egyértelműen, a jövőt maguknak
a szereplőknek kell megvalósítaniuk, olykor
önmaguk ellen is harcolva. Igen nyers még né-
hol, talán egyenetlen is ez az ábrázolás, mintha
túl sokat akart volna az alkotó visszaadni a
valóság bonyolultságából. Mindez azonban
már utal arra, hogy Mihalkov más utat kíván
járni a szokványos téma megvalósításában,
mint elődei. S ezt még nyilvánvalóbbá teszi
egy tematikailag rokon - de legalábbis azonos
kort idéző - mű, A szerelem rabja.

Apolgárháború éveiben sok filmes húzódott
délre, hogy afehérek között zavartalanul foly-
tathassa a filmkészítést, Mihalkov műve egy
ilyen forgatócsoportot mutat be. A stáb általá-
ban szerelmi történeteket visz filmre, a hagyo-
mányos szalondrámák .modorában. Olga, a
csoport sztárja, megszokott partnerére, Mak-
szakovra vár, és nem akarja elhinni, hogy az
a vörös Moszkvában maradt. Közben bele-
szeret beszélgető- és sétapartnerébe, Viktorba,
az operatőrbe. Az operatőr titokban filmre
veszi a fehérek szörny tetteit, és a felvételekből
néhányat a színésznőnek is megmutat. Nem-
csak segítséget nyújt az asszonynak az állan-
dóan nyomában járó elhárító tiszttel, Nyiko-
lájjal szemben, hanem önvizsgálatra is kény-
szeríti saját művészetét és az életét illetően.
A lelkiismereti vizsgálat eredményeként el-
utazna Moszkvába, de ebben megakadályoz-
zák. Döntése azonban visszafordíthatatlan.



Viktor halála után, Olga rálő Nyikolájra, bár
nem találja el, végül a forradalmár csoport-
amely a híradókat felhasználta - megöli az
elhárító tisztet.

Érdemes az utolsó képsort kiemelni, mert
jól jellemzi a film hangvételét. Olgának mene-
külnie kell a híradók rejtegetése, a vörösök
segítése miatt. A forradalmárok felsegítik egy
robogó villamoskocsira, amelynek vezetője
- féltve életét - leugrik. A fehérek üldözik a
kocsit, az azonban eltűnik a messzeségben.
Abban a messzeségben, amelyet a film közel
kíván hozni a nézőhöz. Lehet, hogya távoli
múlt megidézése figyelmeztetés: a művészet
nem hallgathat az élet alapvető tényeiről, nem
mesélhet édeskés történeteket, amikor a for-
radalom zajlik. A szerelem rabja azonban sem-
miképpen sem valami tanulságot illusztráló
alkotás. Inkább nosztalgikus visszatekintés
azokra az időkre, amikor a film SZOl os kap-
csolatban volt a társadalmi mozgással. Álom-
szerű visszatekintés, és ebben mutatkozik meg
Mihalkov ábrázolásának az a sajátossága,
amelyet első filmjében kidolgozott. Az egész
film olyan, mintha látomás.lenne. Nincs benne
semmi drámai darabosság - még végső le-
számolási jeleneteiben is lebegő, sokszor szinte
szürrealisztikusnak tűnő a megjelenítés. In-
kább költeményre emlékeztet, semmint qrámá-
ra, még kevésbé epikára. Ez nem valamifajta
montázs-konstrukció következménye (bár an-
nak is van szerepe), hanem inkább a tartalmi
szépség közvetlen érvényesítése. Ez az, ami a
nosztalgiát is átérezteti: az ember és a küzde-
lem, a művészet és a küzdelern egysége, amely
mindenre rávetíti a maga megszépítő fényét.

Ilyen nekifutás után készül az - eddigi -
három főmű.

Etűdök gépzongorára

A film Anton Csehov egy korai művét - a
Platonov-ot - használta fel, bár néhány el-
beszélés motívumai is megjelennek benne.
Mihail Plato noy csalódott a kis, mindennapi
dolgokban, de nincs ereje anagyobbakig fel-

Efűdük gépzongorára

emelkedni. Nincs ehhez megfelelő eszmei alap-
ja. Nem is lehet ebben a korszakban, amelyben
a megszokott életforma bomlása egyre inkább
szembeszökő.

A tábornok özvegye, Anna Petrovna kúriá-
ján gyűlnek össze a vendégek, abból az alka-
lomból, hogy a tábornok első házasságából
való fia, Szergej megnősült. Teázás, játék, majd
a meglepetés: a gépzongora. Ettől azonban
a falusi tanító, Platonov felesége, Szása annyira
megijed, hogy elájul. Platonov pedig az új
asszonyban, Szófijában felismeri fiatalkori sze-
relmét, s ez végiggondoltatja vele egész elron-
tott életét. Este - a tűzijáték alatt -, amikor
kettesben maradnak, túlságosan erősen támad-
nak fel a régi emlékek, s erről a férj és a mos-
toha is tudomást szerzett. Annát ez külön is
bántja, hiszen a férfi a szeretője. Platonovon
nem segített a nagy séta, fájdalmát a feleségére
önti, majd elmegy, hogy vízbe fojtsa magát.
A sekély víz miatt ez nem sikerül, megalázott-
sága teljessé válik.
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Maga a rendező beszélt arról, mennyíre von-
zotta az ábrázolás csehovi finomsága és iróniá-
ja. Természetesen módosított is a darabon.
A filmben Platonovot Szófija nem öli meg.

A mű középpontjában Szófija felhívása áll,
hogy Platonov cselekedjék a lelkiismerete sze-
rint, még ha ez fájdalmas lesz is az érintettek
hozzátartozóinak. Platonov azonban nem ké-
p~s erre, és emiatt mindenki mást hibáztat.
Persze Szófija sem erősebb. Egyszerűen vissza-
tét a férjéhez Platonov gyávasága után.

A rendező a társaság szánalmasságát három
szempontból is hangsúlyozza. Az egyik Anna
hitelezőjének a megnyilatkozása, aki elmondja,
hogy az ő pénzén van itt minden, s a filozofál-
gatás helyett tettek kellenének, mert csak abból
lehet megélni. A másik a kis gimnazista fiú,
aki örül mindennek és szépnek találja az életet,
ami még előtte van. Az ő tisztasága érzékelteti
a romlottságot, a bomlást. 6 tulajdonképpen
összekötő a harmadik tényező - a természet -
felé (amelynek legjobban ő tud örülni). A ter-
mészet szépsége nem kisebb erővel leplezi le
a társaságot, mint az emberi viszonylatok.

A filmben nincs semmiféle hamis aktualizá-
lás. Nagy hangsúllyal szól viszont a köznapi
elsekélyesedés ellen, az eszmék nevében végre-
hajtott tettekért, az emberi érzelmek vállalás á-
ért, az egyéniség érvényesítéséért. Nagyon is
időszerű ez az üzenet az elkényelmesedés és az
anyagi küzdelmekbe való belefárad ás idején.
S főleg azokkal szemben jelentős, akik szavak-
kal intéznek el mindent. Nyilvánvaló tehát,
hogy az emberi - az általánosított emberi -
oldal dominál.

A film legnagyobb erénye az a hangulati fel-
vezetés, amely a legteljesebb mértékben hitele-
síti a kitöréseket, egészen az öngyilkossági
szándékig. Nagyon nagy szerepe van ebben az
atmoszférateremtésnek. amely csak azért jöhe-
tett létre, mert Mihalkov került minden túlzást,
felnagyítást, ugyanúgy, mint korábbi filmjei-
ben. Ahogy A szerelem rabjá-ban fokozatosan
változik a belső világ, anélkül, hogy a külső
átalakulna, úgy itt a feszültség lassan elvisz
egyfajta robbanásig, ami a következő kompro-
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misszumokkal még nagyobb leleplezést hoz.
De ugyanakkor átértékeli a látszólag fegyel-
mezett magatartást, nyilvánvalóvá teszi annak
lényegi gyávaságát.

Mihalkov Csehov érettebb darabjaiból szere-
tett volna filmet készíteni, de azokat már vala-
mennyit feldolgozták. A Platonovot tizenhét
évesen írta az író, s a megfilmesítés szempont-
jából ennek volt bizonyos előnye. Drámai
anyagot is adott, de szabadabban is lehetett
kezelni.

A rendező következő filmje az utóbbi idők
egyik legnagyobb szovjet színpadi sikerét dol-
gozta fel, anélkül, hogy mereven ragaszkodott
volna adarabhoz.

Öt este

Alekszandr Vologyin drámája 1958-ban nagy
színházi sikert aratott. Mihalkov erőteljesen
jelzi a kort, az ötvenes évek végét: a tárgyak,
a ruhák formájával csakúgy, mint az életforma
ábrázolásával. Nagyobb hangsúlyt kapott azon-
ban a hős, Szása kiállása főiskolai társa mel-
lett, és az, hogy emiatt főiskolai tanulmányait
abba kellett hagynia. S ez a múlt nemcsak
emlékekben él.

Az ötvenes évek végén játszódó történetben
Szása véletlenül kerül Tamarához, akit régen
szeretett, de akihez később nem tért vissza.
Mérnöknek hazud ja magát, elhallgatja' a fő-
iskolai esetet, pedig annak következtében csak
sofőr. Öt estét töltenek együtt. A film ennek
az öt estének a története.

Az első este találkozik Tarnarával, aki meg-
halt testvére fiát, Szlávkát neveli. A fiú most
is későn, egy lánnyal jön haza, így a kölcsönös
szemrehányások elkerülhetetlenek. Ezek kö-
zött különösen jelentős, hogy Tamara nem
ment férjhez. Szását tehát nem túl nagy
szívélyesség, hanem éppen feszültség fogadja.

Másnap Szása és Szlávka ünnepséget akar-
nak rendezni, de Tamara most sem vidámabb,
így újabb veszekedés kezdődik, bár a hangulat
később enged a feszültségből.

Harmadnap Szása már addig jut el, hogy



egyáltalán hívhat ja magával Tamarát. Ő azon-
ban nemet mond, így Szása távozik.

A következő nap azonban közös barát juk-
nál keresi Tamara, és tőle szinte mindent meg-
tud Szásáról.

Az utolsó este Szása elutazni készül, Tamara
viszont várja. Ekkor tudja meg Szása főiskolai
esetét is. Végül - amikor Tamara már nem is
reméli - megjelenik a férfi. A film színes lesz,
és a két embert összefogja a múlt mellett a
jelen is.

Kamaradrámáról van tehát szó, amelyben
emlékek, hangulatok, érzelmek jelennek meg.
Egy, a sors által meggyötört és álmaihoz képest
semmivé vált férfi és az erre a férfira oly sokáig
hiába váró nő találkozása. Nyilvánvalóan van
ebben a figurában valami Platonovból (mint
ahogy Szása alakjából sokat vett át a Könnyek
című film alkotója is, egyik hősének megraj-
zolásához). Következésképpen egy elterjedt je-
lenség megszemélyesítöjéről van szó: a nagy
várakozással az életnek indult, majd megkese-
redett, csalódott ember talán utolsó próbál-
kozásáról, hogy átmentsen valamit (számára
hősi) múltjából, hogy új életet kezdjen azoknak
az eszméknek a nevében, amelyek lelkesítet-
ték.

Ezek a hősök nem is alkalmasak a nagy
drámákra. Tamara a hajcsavaróival, televíziót
néző szomszédaival, Szása a fáradtságával,
majd részegségével - aligha lehetnek képviselői
akár nagy összeütközéseknek. akár nagy buká-
soknak. Ők már túl vannak ezen. Nincsenek
azonban túl egymáson és egy más élet utáni
vágyakozáson. Lehet, hogy nem a legszebb
- biztos, hogy nem a legromantikusabb -
szerelmi jelenet Szásáé és Tamaráé a kopott
lépcsőházban, ahol a férfi az első csókjukról
beszél. De talán egyike a leghitelesebbeknek,
sőt leghangulatosabbaknak. És jó, hogy még-
sem törte még meg a nő félelmét ez az emléke-
zés és ölelés. Érzékelhetően elindított benne
azonban egy folyamatot, s ezt a türelmetlen
Szása alig vette észre.

A film - eltérően az irodalomtól - nagyon
nehezen ábrázolja saját eszközeivel a magányt,

(JI este

a reménykedést, általában a belső állapotokat.
Mihalkovra itt ennek a feladatnak a megoldása
várt. Még finomabb folyamatokat kellett visz-
szaadnia, mint az Etűdök gépzongorára eseté-
ben. Még gondosabban kellett megválogatnia
minden egyes kis gesztust, az ünnepi teríték
kidobásától az erőltetett éneklésig, Tamara ki-
öltözöttségétől az emlékezéséig. A filmben
még ennél kisebb gesztusoknak is szerepük van,
mert a kitörésnek gátja és ösztönzője lehet
minden.

Néhány nap Ilja Iljics Oblomov
életéből

Az Ivan Goncsarov megalkotta felesleges em-
ber figurájanak mára utaló vonásait talán
Kárpáti Aurél fogalmazta meg számunkra a
legjobban: "Hányan vannak, akikben duzzad
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Néhány nap J. J. Oblomov életéből

a minden szépért és nagyszerűért való sóvár-
gás. .. káprázatos, lelket sápasztó terveket ál-
modnak bele az üres szoba csendjébe, de soha-
sem tudják odáig vinni, hogy egyszer felkel-
jenek a pamlagról." Nyilván nem sok köze van
a múlt századi orosz földbirtokos osztály tehe-
tetlenségének a ma társadalmi csoportjainak
magatartásához. De csalódások, keserűségek,
reményvesztések gyakran szorítják perifériára
ma is azokat a hősöket, akik könnyen befelé
fordulnak és lemondanak a cselekvésről. Ha
úgy tetszik, indirekt módon is meg lehet adni
az aktivitás, a vállalás stb. hiányának kritiká-
ját. Méghozzá úgy, hogy nem torzít ják a hőst
a végletekkel negatívvá, hanem éreztetik, hely-
zetét saját maga is tragikusnak tartja.

Ilja Oblomov létformája a semmittevés, az
álom és az álmodozás. Szolgájának, Zaharnak
nagyon megfelel az ilyen visszafogott élet.
Ebből az állapotból Oblomov rajongója, Alek-
szej sem tudja kimozdítani egyiküket sem. A
gyermekkori barát, Andrej több sikerrel jár.
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Nemcsak mindenhová magával viszi Oblomo-
vot, de Olgának is bemutatja, sőt, amikor kül-
földre utazik, akkor rá is bízza. Olga sziszte-
matikusan foglalkozik Iljával: együtt sétálnak,
felmondatja vele a kölcsönadott könyveket. És
szinte észrevétlenül szeretnek egymásba. Oblo-
mov azonban olyan határozatlan, hogy nem
képes megkérni szerelme kezét. S ezen még
a hazatérő Andrej sem tud segíteni. Később
Olga Andrej felesége lesz, Ilja pedig jelenték-
telen házasságot köt és nemsokára meghal.

Oblomov keserűen nyilatkozik arról, hogy
az élet célját kutatják, de a hogyanját nem,
miközben az élet egyre inkább céltalanná vá-
lik, hiszen nincs mód a célok elérésére.

Ebben a filmben már nem is állapotokat
kellett visszaadni - ami a mozgás hiányában
szintén nem könnyű -, hanem a mozdulatlan-
ságot, a semmittevést. E tekintetben a film ki-
fejezetten kísérletinek bizonyul. Több vonalon
is próbálkozott megbirkózni a rendező az áb-
rázolás nehézségeivel. Az Oblomov körül élő
környezet - beleértve a természetet is - egyike
a kontrasztteremtő erőknek. De hasonló szere-
petjátszik a fény (a világítás) változása is az ő
mozdulatIanságához képest. Sőt, a színek is
változnak, átalakulnak, csak Ilja passzív, rnoz-
dulatlan. Persze legerősebben a férfi emberi
környezete teremti meg ezt a kóntrasztot, bár
a rendező nem egyszer éppen annak regresszív,
dermesztő hatását érzékelteti. Mindez kiegészül
a lefojtottsággal, egy szinte tetszhalotti állapot-
tal, amely viszont az Olgával való együttléttel
kerül kontrasztba.

Még fontosabb a filmben, hogy Oblomov
felleikesülése a szerelemben szépségét is meg-
hozza, amely azután szinte rútsággá válik az
elszürkülés folyamatában.

Mégis, mennyiben tekinthető kísérleti jel-
legűnek a rendező eddigi pályája?

A nagy áramlat mellett

A filmművészet alapjában és általában a törté-
néssei és a látványossággal ábrázol. Az utóbbi
időben ez szélsőségeket ért el, hála a technikai



fejlődésnek. Szinte nincs olyan emberi cselek-
vés, természeti megnyilvánulás, általában anya-
gi folyamat, amit a film ne tudna a néző elé
hozni (nem beszélve a fantasztikus filmek lehe-
tőségéről). Következésképpen háttérbe szorult
a filmművészetnek az a vonala, amely nem
annyira a szélsőséges feszültségek, végletes
drámák visszaadására törekedett, hanem lírai
hangvétellel a szépséget igyekezett ér vényre
juttatni. Ebben - az emberábrázolás esetén -
különösen nagy jelentősége volt a környezet
tényeinek és azoknak a kis emberi gesztusok-
nak, amelyek a belső világot fejezik ki. Mikro-
realisztikus meglesésük eredményezte a lírai-
ságot, és ebben tárult fel a belső szépség. A
filmművészeti ábrázolás eldurvulásával az utób-
bi időben ez li mikrorealizmus (esetenként
mikropszichologizmus) szinte teljesen eltűnni
Játszott. Igaz, soha nem is volt a filmművészet-
nek igazán nagy és jelentős vonulata. A szépség
viszonylag statikus, és a film sajátosságai olyan
esztétikumok feltárásának (komikum, tragi-
kum stb.) kedveznek, amelyek eleve mozgásra,
cselekvésre épülnek. Amire Mihalkov vállal-
kozik a pszichológiai helyzetek, lassan alakuló
emberi folyamatok leírásával, a modern film
számára nehezebben megragadható. De azért
nem egy alkotás képviselte ezt az irányzatot
a szovjet filmen belül is (nem véletlenül talán
leginkább Csehov műveinek feldolgozásai).

Nyikita Mihalkov tehát az ár ellen küzdve
hozta létre kamaradrámáit és lírai jellegű rnű-
veit, amelyek az árnyalt ábrázolással, a rez-
dülésnyi finomságo kkal tűnnek ki. S jelentős
kísérletnek számíthatók az állapotok megraj-
zolásaban.

A valóság a nagy látványosságok mellett
ilyen ábrázolást is megkövetel. Sőt, a szocialis-

Néhány nap I. I. Oblomov éle/éből

ta filmen belül különös jelentősége van az
ilyen nem szélsőséges, nem élet-halál kérdést
boncolgató ábrázolásnak, annak megfelelően,
ahogy a szocialista környezet ellentmondásai
változnak. Ezért bár úgy tűnhet, hogy Mihal-
kov nem a főúton jár - ha műveit összevetjük
más jelentős szovjet filmekkel-, szükségességét
az ilyenfajta törekvéseknek nem lehet tagadni.
Már csak azért sem, mert a szépábrázolás, az
emberi gesztusok felhasználása nagyon szoro-
san összefügg a realizmus alkotóm6dszerével is.

Persze vezethet még más irányba a rendező
útja, kísérletei azonban ezekkel a filmekkel
figyelemre méltó eredményekké váltak.

Nemes Károly

IDEGENEK KÖZÖTT (1975) Szvoj szregyi csuzsih, csuzsoj szregyi szvoih
A SZERELEM RABJA (1976) Raba Ijubvi
ETŰDÖK GÉPZONGORÁRA (1976) Nyeokoncsennaja pjésza dlja mehanicseszkovo pianino. Anton
Csehov nyomán
ÖT ESTE (1978) Pjáty vecserov. Alekszandr Vologyin darabjából
NÉHÁNY NAP ILlA ILJICS OBLOMOV ÉLETÉBŐL (1979) Nyeszkolko dnyej iz zsiznyi L l. Oblo-
mova. Iván Goncsarov műve alapján
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HAGYOMÁNYAINK

Lukács György:
Az irodalmi örökség megfilmesítésének
ideológiai feladatai
Lukács Györgyöt élete több szakaszában érdekelte a film, foglalkoztatták a filmművészet lehetőségei.
Erről tanúskodik az eddig ismeretlen, most előkerült dokumentum, valamint arról, hogy Lukács az eddig
ismert megnyi/atkozásokon (1913-as cikk, Az esztétikum sajátossága egyik fejezete, kései interjúk) kívül
más alkalommal is hozzászólt a [ilmelmélet vitatott kérdéseihez.

A szövegben említett filmek és a kor jellegzetes kérdésfelvetései. terminológiája arra engednek következ-
tetni, hogy 1934-ben (esetleg 1935-ben) készült és valószínűleg nem publikálásra szánták , hanem szábeli
előadásra. Pontosan nem sikerült megállapítani, hol hangzott el az előadás, de abban az időben sok kűlánféle
fórumon vitatták meg a filmművészet, a filmdramaturgia kérdéseit. Valamelyik irodalmi intézet vagy folyó-
irat-szerkesztőség éppúgy szervezhetett ankétot az irodalmi adaptáciárái, mint egy filmstúdiá irák, irodalom-
kritikusok részvételével. (A hat és féloldalas, orosz nyelvű dokumentum a moszkvai Központi Állami Iro-
dalmi Archívumból (CGALI) nemrég került a budapesti Lukács Archívum és Könyvtár birtokába.)

A harmincas évek elején-közepén a szovjet filmművészet áté/te és egyben kifejezte a kor társadalmi és
művészeti problémáit, akorszakváltást. A filmművészet útkereséseiben tükröződött az a társadalmi változás
is, amit a húszas évek közvetlenül forradalom utáni világáról a harmincas évek elejére, a .berendezkedeu"
forradalomra, a lconszolidáciára való áttérés jelentett - és amire itt csak utalni lehet. Jelezni kell azonban
a legfontosabb müvészeti és filmtörténeti összefüggéseket.

A harmincas évek közepe a Szovjetunioban minden művészeti ágban nagy változást hoz. A különböző
irányzatokat képviselő csoportokból létrejönnek a szervezettebb keretek között működő, egységes iró-,
zeneművész-, képzőművész stb. szövetségek. Megtartják alakuló kongresszusukat (az irók pl. 1934-ben),
melyen sokan a korábbi avantgarde , ,,formalista" tendenciák ellen, a megteremtendő szocialista realizmus
mellett foglalnak állást, a művészettel szemben új igényeket (a mindennapi élet, az egyszerű emberek ábrá-
zolását) fogalmaznak meg. Ez történt a fimművészetben is, a szovjet filmesek első országos alkotói tanács-
kozásán 1935-ben.

Ezekhez a társadalmi és művészeti folyamatokhoz hozzájárul még egy változás: a némafilmről a hangos-
filmre való áttérés, ami minden nemzeti filmgyártásban elhúzódó válságot, esztétikai visszaesést okozott.
A hangosfilm még nem talált magára. Közeledni próbált a társművészetekhez. tanulni az irodalomtál, a
szlnháztál, A némafilmben kidolgozott művészi eszközöket, filmnyelvi sajátságokat nem lehetett egyszerűen
áttenni a hangosfilmbe. A szovjet némafilm forradalmi hagyományát sem: azt a filmtlpust, amelynek gon-

dolati vezérfonala a montázs, főszereplője a tömeg, cselekményét a forradalom eseményei alkotják. Másfajta
és másképpen jellemzett, "individuális" hősökre, hétköznapi eseményekből álló szűzsére, új filmstilusra volt
szűkség . Ezekkel az új szükségletekkel és a vizualitás egyeduralmának megszűntével összhangban megnőtt a
forgatókönyvíró és a színész munkájának jelentősége. Ebben az összefüggésben érthető Lukács kijelentése
az író-dramaturgok fontosságáról. Nem a rendező lebecsülése ez, csupán annak belátása, hogya hangos-
filmben nagy szerepe van a dialágusnak, s így a dialógus írójának is.

A szovjet hangosfilm szívesen fordult anyagért, szüzséért az irodalmi hagyományhoz, főleg a prázához és
főleg az oroszhoz. Ez összhangban volt azzal a törekvéssel is, hogy minél szélesebb tömegekhez kerüljön
közelebb a klasszikus örökség. A harmincas évek első felében megfilmesitették Maupassant Gömböc-ét
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(Romm), Szaltikov-Scsedrin A Golovjov-család-ját (Ivanovszktj : Juduska Golovjov}, Dosztojevszkij
A holtak házá-t (Fjodorov ), később további Dosztojevszkij, Puskin, Gogol, Gorkij műveket, A Lukács
említette két film azért volt e sorozaton belül különösen érdekes, mert a Vihar (Petrov, Osztrovszkij Vihar-
ából) volt az első drámaadaptáció a prózai művek után, a Pétervári éjszakák (alcime: Dosztojevszkij mo-
tivumai alapján) pedig a legélesebben vetette fel az adaptáció elvi kérdéseit, ugyanis legmesszebbre ment az
anyag felhasználásának szabadságában. Alkotói (Rosalj és Sztrojanova) két Dosztojevszkij-elbeszélés mo-
tívumaiból válogattak, több mű szereplőinek vonásaivaljellemezték hősüket.

Lukács György ebben az előadásban főként az irodalmi művek filmrevitelének elvi lehetőségéről, a fel-
dolgozás szabadságának mozgásteréről beszél. S ezek a kérdések állandóan aktuális és vitatott gondjai a
filmművészetnek és a filmelméletnek.

Hogyan fordítsuk le az irodalom klasszikusait
a film nyelvére, a hangosfilm világára? Min-
denekelőtt szerétnék megcáfolni egy elterjedt
előítélete t a klasszikusok megfilmesítésének fel-
adatairól. Ha abból indulnánk ki, hogya han-
gosfilm, nagy népszerűsége és tömegjellege révén
helyettesítheti vagy "népszeriísítheti" a klasszi-
kusokat, kétségtelenül hibát követnénk el.

A hangosfilm nyelve és szerkesztésmódja
egészen más, mint az irodalmi szövegé, vagy
a filmszalagon kivüli beszédé. A beszédhez
legközelebb álló hangosfilm egészen más lesz,
mint az irodalmi klasszikus eredetiben, és a
film sohasem "helyettesítheti" a klasszikust.
Ezért a klasszikus Irók filmrevitele a klasszikus
míívek más nyelvre fordítását jelenti.

A másik előítélet, amelyet cáfolnunk kell:
annak elismerése, hogyaklasszikusoknál a
legfontosabb dolog a forma tökéletessége, és
a klasszikusok megközelítésének ebből a töké-
letességből kell kiindulnia. Úgy vélem, hogy ha
a klasszikusok megítélésénél Marx és Engels el-
veire támaszkodunk, akkor látnunk kell, hogy
a klasszikusok egy meghatározott korszak ki-
emelkedő írói, nagy alkotói voltak, s abban
a korszakban, az akkori körülmények között
a társadalmi haladás irányát képviselték. A
korszaknak és az osztályok helyzetének összes
jellegzetes ellentmondása és ellentéte sajátjuk
volt. Marx azt mondta Ricardót értékelve és
szembeállítva kisebb, "jólfésült" követőivel,
hogy "a mester az igazságot az ellentmondások
trágyája közepette keresi".

Elvetve a forma tökéletességét mint a klasz-
szikusok megítélésének kritériumát, nem be-
csülöm le a klasszikusok műveinek rendkívüli

nagyságát. A klasszikusok munkássága sokkal
magasabb szintű, mint követőik látszólag néha
tökéletesebb formája. De ezek a művek min-
den korszakban magukba foglalták mindazok-
nak az osztályoknak az ellentéteit, amelyeket
a klasszikusok képviseltek. Ezért, a mi való-
ságunk érdekei szempontjából, vagy teljes egé-
szében kell elsajátítanunk, vagy egyáltalán
nem szabad kiválasztanunk ezeket a műveket.
Mert a klasszikus örökség - mint Lenin mond-
ja - annak a teljes örökségnek a része, amelyet
a proletariátus kapott, és a proletariátus meg-
értette ennek az örökségnek a progresszív
tendenciáit.

Egy klasszikus művet két irányban kell gon-
dolatilag feldolgozni, ha filmre visszük.

Először történelmi irányban: a klasszikus
író az osztályharc meghatározott szakaszát
idézi fel. Az anyag, amit feldolgozunk, az em-
beriség fejlődésének adott fokát képviseli.

Másodszor: ezt a szakaszt az író egy bizo-
nyos ideológiai feldolgozásban tárja elénk.
Az anyag ideológiai feldolgozása elválaszt-
hatatlan az örökségként kapott tartalomtól.
A klasszikus író témájául szolgáló történelmi
anyag ideológiai feldolgozása az emberi tudat
fejlődésének egy szakasza. Ezért tisztáznunk
kell, hogy szükségünk van-e az adott anyagra
az adott ideológiai feldolgozásban, vagy nincs
rá szükségünk. Nem választhat juk el a klasz-
szikus anyagot a klasszikus szerző ideológiai
feldolgozásától. Szeretném egy konkrét példán
érzékeltetni ezt. Teljesen szabadon lehet írni
egy hangosfilm-forgatókönyvet az ötvenes évek
korabeli Pétervárról, és a történelmi anyag
alapján készíteni egy romantikus vagy nem
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romantikus pétervári filmet. De nem lehet elő- éjszakák című filmben! történt. Ezt nemcsak
venni Dosztojevszkij történetét, Dosztojevszkij ideológiai okokból nem tehetjük, bár ideoló-
figuráit, és belevinni olyan mozzanatokat, giailag is nemkívánatos eredményekre vezet.
amelyek nek semmi közük sincsen Doszto- De nem tehetjük művészi okokból sem. A
jevszkij ideológiájához - mint ez a Pétervári Pétervári éjszakák példája bizonyítja, hogy az
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önkényes értelmezés az író ideológiai és mű-
vészi színvonalának csökkentéséhez vezet.
Dosztojevszkij kisregényében", ahol a sikerte-
len muzsikus mellékszereplő, lehetett a föld-
birtokost különcnek ábrázolni. A forgató-
könyvíró viszont főszereplővé tette a hegedűst
és konfliktusait. Ezáltal ideológiailag hamissá
vált az a fantasztikus jelenet a börtönben,
amelyben a zene ereje legyőz minden osztály-
ellentétet. Így Dosztojevszkij sokkal reakció-
sabb lett, mint amilyen valójában volt. Az
eredeti szöveg effajta eltorzítása komoly mű-
vészi hiba.

Bármelyik jelentős Író alkotómódszerének
vizsgálata során meggyőződhetünk arról, hogy
alkotásainak sok művészi eleme - a cselekmény
felépítésétől, a választott szereplők különböző
csoportosításán át a nyelvig stb. - elválaszt-
hatatlanul összefügg egy meghatározott ideoló-
giával. Általánosítva elmondhat juk, .hogy a
klasszikusok közül napjaink igényeinek meg-
felelően kell választanunk: vagy elfogadjuk
őket olyannak, amilyenek, vagy egyáltalán
ne nyúljunk hozzájuk. A klasszikusok nem
tűrik az átírás t, még a "megjavítást" sem.

Vajon az következik-e ebből, hogya for-
gatókönyvíró szolgaian alá van vetve a klasszi-
kus szövegnek? Nemmel felelek erre a kérdés-
re, mégpedig két okból. Mióta a klasszikus
szerző élt, lezajlott az osztályharc egy nagy
szakasza, és fejlődött a proletariátus tudatos-
sága. Mi már másképp látjuk a klasszikus kor-
szakot, mint maguk a klasszikusok látták.
Kérdés, hogy a tudatosság fejlődése és a kor-
szak mai, jobb megértése mennyire változtat-
hatja meg a leírottakat, a klasszikus író alkotá-
sát. Úgy gondolom, hogya klasszikus meg-
határozott viszonyokat ábrázol, mi pedig tá-
gabb összefüggésben, másképp látjuk és érté-
keljük azokat.

Ismereteink gyarapodása következtében ki
tudjuk egészíteni a klasszikus művet az eredeti-
ben végig nem vitt vagy csak jelzett mozzana-
tokkal. De nem vihetünk be a műbe semmit,
ami radikálisan rnegváltoztatná, Nézzük pél-
dául Osztrovszkij Vihar-át.3 A drámában csak

jelezve vannak a kereskedők kizsákmányoló
tendenciáí. Ha a forgatókönyvíró kidolgozta
volna Osztrovszkij és az akkori társadalom
típusainak ezt az oldalát, ha megmutatta volna
a kereskedőket azokhoz az emberekhez - pél-
dául aparasztokhoz - fűződő kapcsolatukban,
akiket kizsákrnányolnak, akkor ezzel az Oszt-
rovszkij adta képet kitágította, kiegészítette
volna. A forgatókönyvíró azonban leszűkítette
a drámát, ahelyett, hogy kibővítette volna;
elszegényítette a mű társadalmi vonatkozásait.

A Pétervári éjszakák című film még világo-
sabban mutatja, mennyire helytelen átlépni a
megfilmesítés és a mű átalakítása (a művészet
és a forradalom ellentétének a cselekménybe
való szervetlen beépítésével) közti határt.

Kimondhatjuk tehát, hogya forgatókönyv-
írónak joga van új motívumokkal bővíteni és
kiegészíteni az anyagot, de csak akkor, ha ez-
zel gazdagodik a klasszikus mű tartalma.

Tartalmilag, ideológiai szempontból kétféle
hibát kell elkerülni:
1. A szolgai ragaszkodást a szöveghez és a

klasszikus puszta "átszabását" .
2. A szerzőtől idegen elemek bevitelét a mű

ideológiájába.
A második esetben különösen óvatosnak és

önkritikus nak kell lennünk, mert a hanyatló
polgárság irodalma szereti a klasszikus szöve-
get "szabadon", azaz dekadens módon az utó-
korra hagyni, megfosztva a klasszikus szerzőt
igazi ideológiai beállítottságától, s a legvadabb
dolgokat követi el ennek során (Hofmannstahl
Elektrá-ja).

A szöveg átdolgozásának szükséges szabad-
ságáról szólva, áttérve e kérdés tisztán művészi
oldalára, hangsúlyozni kívánom, hogy az adott
esetben nem vagyok specialista, csupán meg-
figyelő.

Az első fontos kérdés: a párbeszéd az iro-
dalomban és a hangosfilmben. Az Osztrovszkij-
dráma megfilmesítésének példája mutatja, hogy
míg a drámában mindent a dialógus fejez ki,
addig a hangosfilmen a dialógus csak bizonyos
helyeken a kifejezés eszköze. Az a tény, hogya
dialógus a hangosfilmben csupán egyike a ki-
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fejez6si eszközök sokaságának. teljesen sajátos
éi újfajta kompozíciót igényel: ki kell válasz-
tani egyes részeket a jelenetekből, amelyeket
párbeszéd formájában megelevenítenek. Ez
nem kísebh hanem nagyobb óvatosságot kíván
azoknak a jeleneteknek a megkomponálása-
nál, amelyekben párbeszéd van, mivel a jele-
netnek egész felépítésében, meghatározott sza-
vakra, a párbeszéd bizonyos részeire kell épül-
nie, és az egész dialógust ennek a sajátosságnak
megfelelően kell kidolgozni.

Az az érzésem, hogy forgat6könyvíróink
és rendezőink úgy viszonyulnak a hangosfilm
dialógusaihoz, mint valami szükséges rosszhoz,
vagyis legjobb esetben úgy tekintenek a dialó-
gusra, mint a hangulat átadásának eszközére.
és nem ismerik fel, hogy az írónak - éppen a
hangosfilmben - a kifejezés rendkí vü1 jelentős
ideológiai eszközei állnak rendelkezésére.

A másik elv, amit az adott esetben hangsú-
lyozni kell mint az irodalom és a film közötti
különbséget, hogy a film nemcsak leírás, pár-
beszéd stb. segítségével ábrázolhatj a a társa-
dalmi közeget. hanem közvetlenül a maga való-
ságában. Ebből következik, hogy a film min-
den ellentmondásával, ellentétével együtt, gaz-
dagon, szemléletesen, mozgásban ábrázolhatj a
a valóságot. A film a társadalmi alapok ábrá-
zolásában széleskörűbb és színesebb lehet, mint
a dráma, másfelől pedig koncentráltabb és álta-
lánosítottabb, mint a regény. Ez a lehetőség
a rendkívül szigorú és átgondolt kompozíció
szükségességét jelenti a forgatókönyvíró szá-
mára.

A filmkockák színességét és festőiségét a for-
gatókönyvíró nem teheti öncéllá, mint a Vihar-
ban tette. Az ilyen filmképeknek is az ideoló-
giai-kompozíciős mag körül kell csoportosul-
niuk. Azonkívül az eszmei mozzanatok a film-
ben a dialógus által, de nem kizárólag a dialó-
gus által fejeződnek ki. Ellenkezőleg. Azok a
képek, amelyek az ember társadalomellenes be-
állítottságát és magatartását mutatják, összes-
ségükben az ember társadalmi arcát rajzolták
meg. A forgatókönyvírónak pontosan kell tud-
nia. hogy a dekoratív elem egyúttal filmjének
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társadalmi tartalma is, és ha szabadjára enge-
dik egy festő fantáziáját. akkor a dekorativitás
és a tartalom közti ellentmondás éppen visszá-
jára fordítja a hatást. Például a Pétervári éj-
szakák-ban Pétervárt Hoffmann meséínek el-
ragadó romantikus színeivel ábrázolják. és így
csodálkozva kérdezzük, honnan kerül elő hir-
telen a tisztán-kapitalista vállalkozó vagy a
színházigazgató. Áttérek a gyakorlati következ-
tetésekre : a hangosfilmnek dramaturg-írókra
van szüksége, akik egyrészt tanulmányozták
a hangosfilm technikáját és felépítését. más-
részt ideológiailag annyira képzettek, hogy
"szabadon tudnak mozogni az anyagban",
mint Marx mondta.

A hangosfilmnek méginkább szüksége van
író-dramaturgra, mint a némafilmnek. Ha a
klasszikusok megfilmesítésekor valaha valami
igazán pozití v és értékes születik, ez egyáltalán
nem akkor válik majd lehetővé, amikor ügyes
vagy kevésbé ügyes rendezők fogják átdolgozni
a klasszikus szöveget, hanem akkor. amikor
igazi író k, igazi dramaturgok nyúlnak majd
a klasszikus anyagokhoz. Éppen a hangosfilm-
ben rendkívül fontos, hogya dolog nálunk ne
úgy álljon, mint a kapitalista országokban, ne
úgy. ahogyanémafilmben volt, ami teljes egé-
szében "specialistákra" épült, azaz olyan em-
berekre, akik csak a t-echnikát ismerték, de nem
tudtak ideológiai-dramaturgiai alkotásokat lét-
rehozni.

Ha ez a vita azt eredményezi, hogy jelentős és
tehetséges irók fordulnak a hangosfilm felé,
akkor elérte célját.

JEGYZETEK

1. Grigori] Rosa/j és Vera Sztrojeva 1934-ben
készült filmje Dosztojevszkij Fehér éjszakák és
Nyetocska Nyezvanova cimű műveinek moti-
vumai alapján.

2. A Nyetocska Nyezvanova clmű, töredékben
maradt kisregényrő/ van szá.

3. Vlagyimir Petrov Vihar cimű filmje Osztrovszkij
Vihar cimű drámájából 1934-ben készült.

(Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket ina
Bárdos Judit)



Kilencven éve született Lajta Andor
Az a nemzedék, melynek tagjaira még rá-
mosolygott, akikkel kezet szorított, akik még
hallgatták tanácsait, történeteit, akik adato-
kért, pontos filmtörténeti dátumok hitelesíté-
séért fordultak hozzá, csak így ismerte: Lajta
bácsi. Mintha mindig bácsi lett volna ez a
derűs, őszülő, mozgékony kis ember. Pedig
igencsak tevékeny fiatalsága volt. Újságíró-
ként indult, dunántúli lapoknál, majd Fiumé-
ban dolgozott. Aztán Berlin, majd Budapest
következett. 1914-től már a film kelti fel érdek-
lődését. 1917-ben a Színházi Élet mozirovatá-
nak vezetője. A Tanácsköztársaság idején a
vidéki sajtó egyik irányitója.

A húszas évektől kezdve kizárólag filmmel
foglalkozott, a filmkultúra terjesztése, megőr-
zése, a filmismeretek közkinccsé tétele terén
úttörő munkát végzett. 1919-től 1949-ig szer-
kesztette és adta ki a Filmművészeti Évkönyvet.
Harminc évfolyam! A magyar filmtörténeti
kutatások máig is leggazdagabb tárháza. Tíz
évig, 1928-tóI1938-ig (betiltás áig) szerkesztette
a Filmkultúra cimű lapot, hittel és igényesen.
Megírta és 1942-ben saját kiadásában meg-
jelentette a tízéves magyar hangosfilm történe-
tét. A film úttörőiről szóló kötetét, Az ötvenéves
film círnű munkáját úgy időzítette, hogy 1945.
december 28-ára, a mozgókép feltalálásának

ötvenéves jubileumára elkészüljön. Nem rajta
múlott, hogy egy kissé elkésett. Közben átélte
a Budapest felszabadításáért folyó harcokat.
Nemcsak életét, kéziratát is sikerült megmen-
tenie, 1946-ban jelent meg Temesvárott.

Felszabadulás utáni munkásságának jelen-
tős része az a majd egy évtized, melyet az ak-
kor még kezdetleges Filmarchívumban töltött
(1949-1958). 1948-tól hat éven át a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán tanított. De tanított
ő hivatalos keretek nélkül is, beszélgetésekben,
futó találkozások alkalmával. Megható, tragi-
komikus adaléka életének, hogy már nagy-
betegen, halála előtt is telefonon hívták vala-
milyen filmtörténeti adatért, amit már csak
feleségének tudott elsuttogni, hogy ő közölje
az érdeklődővel ...

Ma már a szakkönyvek és az információk
áradata zúdul ránk, ha a filmtörténet és elmélet
valamilyen kérdése érdekel. A filmek gyűjtése,
rendszerezése is tudománnyá vált. De azért ha
Magyarországon filmtörténeti kutatásokról,
filmek gyűjtéséről vagy éppen filmévkönyv
szerkesztéséről beszélünk, minden tervben és
minden munkában egy kicsit ott van Lajta
bácsi úttörő munkásságának eredménye és
emléke is.

K. K. I.
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ALKOTÓMŰHELY

Az "el nem mondhatóság" felé
Beszélgetés Szoboszlay Péterrel

Műhelyesere

- Meglepetten hallottam, hogy év elejétől a Pannó-
nia Filmstúdió kecskeméti műtermében dolgozik.
Első vonalbeli rajzfilmes, a Pannónia pedig monopol
helyzetben van a műfajon belül. Nem jelenti-e a mű-
helycsere azt, hogy amennyiben nálunk is több ani-
mációs filmstúdiá lenne, áfszerződöf t volna egy
másikhoz?

- Nem, mert eddigi munkárn elsősorban a
Pannóniahoz kötött, és nem rnűterrni hovatarto-
zásom inspirálta.

Az animációs filmezést kollektiv munkának
tartom - annak ellenére, hogy bizonyos értelemben
végletesen egyszemélyes tevékenység - és nagyon
fontosnak érzem azt a kollégiális hátteret, ami fel-
tétele a műfajnak. Én is igényeltem már, hogy
álljon mögöttem egy közösség.

- Megtalálta ezt Kecskeméten?

- Meg fogom találni. Tudok olyan dolgokat,
amelyeket ők még nem, és elveszítettem másokat,
amelyek Kecskeméten még megvannak. Ebből
létrejöhet valami.

- A cserével elveszített sok régi munkatársat ...

- Öket már korábban elveszitettem. Ugyanis
azokat tartom régi munkatársaimnak, akikkel
jól tudtam együtt dolgozni. Velük viszont mások
is jól tudnak együtt dolgozni és most fontosabb
produkciókban van rájuk szükség. Nagyobb léleg-
zetű rnunkákban jutnak szerephez. Versengés folyik
értük, s ebben én az utolsó helyen szerepelek.
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A hatvanas évek

- A magyar rajzfilm felnőtté válásának évtizedében
került a Pannániába és készítette első filmjeit,
Hogyan látja azokat az éveket?

- Amikor elszegődtem a Pannóniához, hosszú
évekig nem mctoszkalt bennem a filmcsinálás
kényszere. Élveztem a grafikát és a műfajt, és ez
egy darabig ki is elégített.

Első, vásznon megjelenő munkáim a Peti sorozat
hátterei voltak, és sok filmnek voltam még a
hátterese.

Meghatározó filmélményem és animációs ide-
álom Lenica Fej úr-a volt. Olyan megközelíthe-
tetlen távolságban állt mindentől, amit csináltunk,
hogy nem is gondoltam érdemesnek elindulni abba
az irányba.

1961-ben kerültem a Stúdióba. A hatvanas évek
elején kommercializálódási folyamat kezdődött.
Akkor jöttek az első sorozatok - a Peti filmek -,
de már elkészült a Párbaj meg a Ceruza és a radír
is. Túl voltunk az első korszerű filmeken, és utána
tudatosan a közönségnek gyártott filmek korszaka
jött. A kommersz-hullám vetett fel olyan elemeket
is, amelyek az évtized végén segítették a nemzet-
közi szintre jutást.

- Mi az, amit Önök adtak a magyar animációnak ?

- A magyar animáció legfontosabb jellegzetes-
ségének azt tartom, hogy semmit nem vett át a
Disney-örökségből. Sem édességéböl, sem üresjára-
taiból, sem talmi csillogásából. Talán csak a vá-
gyat, hogy szakmailag jól megoldott filmeket csi-
náljunk.



- Volt-e lényegi különbség a hatvanas évek elején
indulá idősebb nemzedék (Dargay, Nepp stb.) és
az önáll6 útra később lépő második generáciá
(Jankovics, Vajda, Reisenbűchler, Szoboszlay stb.)
képviselőinek szemlélete között ?

- Talán nekik konkrétabb elképzeléseik voltak
a rajzfilmről. mint nekünk. Mi nem a "kredenc-
től indultunk el".

Csak a magam nevében tudok beszélni, de első
filmjeimnél nekem semmiféle rajzfilmes előgyakor-
latom nem volt a klasszikus értelemben vett fázis-
rajzoló, kulcsrajzoló, animátor rangsorolás ban.

- Tulajdonképpen mozg6 grafikai világot akart
megteremteni ...

- Filmet akartam csinálni, azokkal a lehetősé-
gekkel, amelyekkel bírtam.

- A rajzfilmnek ez az individualista megközelítése"
hagyományt teremtett Magyarországon. Nem lérezik
ún. "magyar iskola'" hanem sok, tehetséges művész
dolgozik egymás mellett. Hátráltato vagy hasznos
ez a hagyomány?

- Inkább a káráról szeretnék beszélni: nem
öröklődnek gondolatok sem. Mindenki jár a maga
útján, néha olyan utakon, hogy rosszabbul meg-
ismétel régen kitalált dolgokat.

Másrészt jó ez a gyakorlat, rnert sok egyéniség
bontakozik ki. EllenpéJdaként említhetem a zág-
rábi iskolát, akik jó filmeket csinálnak, de a fő-
cimek többségén felcserélhetném a neveket.

A rövid rajzfilmekről

- Miért készít kizárólag egyedi rövidfilmeket ?

- Szerintem az animációs filmek igazi időtarta-
ma rövid. Nem lehetnek hosszabbak húsz percnél.
Tudniillik ez olyan műfaj, amelynek rendkívüli
képessége van a sűrítésre, és elkerülhetetlenül hígul,
ha bizonyos határt túllép.

Természetesen lehet, hogy a hosszabb forma
csak számomra jelent hígulást, mindenesetre, egy
kísérletet leszámítva, soha nem éreztem indíttatást,
hogy egész estés filmben gondolkozzam.

Szeretném viszont kitágitani az animációs rövid-
film lehetőségeit. Értek ezen bizonyos tematikai,
dramaturgiai, filmkészitési módosításokat, Persze
nehéz ezekről beszélni ...

- Ha mégis emlitene néhányat... Mi zavarja
leggyakrabban animáciás filmek nézése közben?

Össztánc

- Évek óta zavar, hogy túlságosan kötődik az
irodalomhoz, vagy inkább a leirt szóhoz. Leírjuk a
filmeket, és a megjelenités alig tér el a forgatókönyv
tartalmától. Holott elsősorban látványróllenne szó,
amely nem ér semmit, ha el lehet mesélni. Az ani-
mációnak egyébként is sajátossága, hogya semmi-
ből teremt valamit. Még szinészeink sincsenek,
akiknek legalább emberi arányaik ismerősek.
Mindent magunk teremtünk, még inkább kell tehát
közelednünk az "el nem mondhatóság" felé,
mint más müfajoknál. A kor filmművészete. külö-
nösen animációs filmművészete nem kerek tör-
ténetekben beszél.

- Mennyiben személyesebb művészet a rajzfilm.
mint a többi filmes forma?

- Erre a kérdésre magamnak sem tudok meg-
nyugtató, komoly választ adni. Főként az az oka
ennek, hogy animáció címszó alatt mindent össze-
gyűjtünk: rajzolt, báb és tárgymozgatott filmeket.
Tehát animációs film a legostobább és legrosszab-
bul előállitott japán szériaprodukció és Jurij
Norstein remekműve, a Sűndisznácska a ködben,
pedig a két művet fényévek választják el egymástól.

- FilmjeiMI kitűnik, hogy a műfa] lényegét az
átalakulásban látja. Miért ?



Sós lötty

- Mert bármilyen dolognak az összes vetületét
be tudom mutatni ezen a módon. És mivel a rajz-
film-figura nem olyan szereplője filmjeinknek. mint
egy szinész, nem kell pantomimes eszközökkel vé-
gigjátszania az önmagában hordozott képi lehe-
tőségeket. Miért ne változhatna bármilyen alakká ?
Pontosan a rajzfilmnek nincs oka rá, hogy magya-
rázza azt, ami lényegéből adódik. Nem egyszerűen
láttatok egy történetet, hanern a történeten belüli
élményeket mutatom meg.

- Konkrétabban ...

- A metamorfózisban rejlik a lehetősége annak,
hogy bemutassam, mit gondol valaki cselekvés
közben és melyek a cselekvés mozgató rugói.

Az idegen szavak szótárában a metamorfózisnak
három meghatározása van, és a harmadik az igazi,
amikor "csodás átalakulás történik". SzóvaL nem
csupán lepke lesz a kukacból, hanem a bábálla-
poton belüli gondolatokat és a lepkévé válás folya-
matát egyszerre tudom bemutatni.

Saját filmjeiről

- A csodás átalakulás mindegyik filmjében központi
szerepet játsz;'k, csak a hőseit érő pressziá lesz
mindig más és más ...
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- Meghatározó az a tudat, hogy rövid idő alatt
sok mindent kell elmondanom. Filmjeim nem tör-
ténetek, nem egyszerű eseménysort követnek végig,
hanem sokfelé tekintenek. Első kisérletem ezzel a
dramaturgiával az Aki bújt, bújt című film volt,
amelyben az alapgondolat magában foglalta az
átváltozás szükségességét: hősömet el kellett búj-
tatnom úgy, hogy felvegye a takarótárgyak formá-
ját is, de azért nyilvánvaló legyen, hogy ő is ben-
nük van. Tehát furcsa oda-vissza játékról volt szó,
amely filozófiai szempontból is érdekelt. Ez a film
volt az eljegyzésem az átváltozásos módszerrel.

Utolsó filmemben (Történet N.-ről) az átvál-
tozás egy helyen különleges dramaturgiai funkció-
hoz jutott: be akartam mutatni a kisgyerek-bős t,
amint kockáival játszik a gyerekszoba sarkában.
(Nagyon lényeges, bogy neki gyerekszobája volt!)
A kávéskannából kibüffenő gőzből alakul ki a
gyerekszoba képe, és akartam egy olyan jelenetet,
amikor egy pillanatra benyit az ajtón és benéz a
mama figurája. Szinte észrevétlen ez a jelenet a
filmben, de fontos mozzanata az átalakulásnak.

- Könyvében azt írja, hogy "McLarenfilmet látni
mindig ünnep". Azért idézem, mert Mcl.arennek
van egy filmje ~ a Blinkity Blank -, amelyből
véleményem szerint az On szerkesztési mádszere is
eredeztethető.



HII Tel

- Lehetséges, bár neki sincs sok olyan filmje,
mint a Blinkity Blank. A legnemesebb animációs
játékosságot ötvözi benne a technikai játékosság-
gal, és amikor a kettő együtt tud játszani, az való-
ban inspiráló egy animációs filmes számára.

- Általában az On filmjeinél sem válik el soha az
irodalmi és a technikai mondanivalá. Annál meg-
lepőbb volt számomra, hogy Történet Ni-ről cimű
filmjének az ötvenes évektől játszodo részében ez a
kapcsolat szokatlanul mechanikus és üres.

- Lehet, hogy nem is lehet megoldani. (Más kér-
dés, hogy ebben a filmben nem jelenségekről
beszéltem, hanem a történelmet próbáltam jelen-
ségként kezelni - és ezt nem lehet.)

Filmjeimben általában majdnem minden kép az
adott korszak jeleit, jelképeit rnutatja. Az animá-
ciós filmekre - de különösen az enyémekre -
nagyon jellemző, hogya szerzők gondolatait azok-
kal a jelekkel próbálják megerősíteni, amelyek
mindenki számára azonos értékűek. A film azért
töretlen csak az ötvenes évekig, mert az addigi
korszakok jelképei és szimbólumvilága történel-
mileg már többé-kevésbé letisztultak. Az ötvenes
évektől a képi szimbólumok olyan sokasága és
zűrzavara uralkodik, amely még nem szűrödhetett
le. Hiányzik a történelmi távlat.

- Eddigi legsikeresebb filmje a Rend a házban.
Volt egy időszak, amikor szinte közügy lett a film

fogadtatása. Olyan emberek foglalkoztak vele,
akik egyébként sose néznek rajzfilmeket.

- Azokat a bántó, ernberellenes sztereotípíákat,
amelyeket sokszor és sokhelyütt szoktunk hallani,
próbáltam meg összegyűjteni és formába önteni.
Konkrét figurába kellett helyeznem ezt a gondol-
kodástípust, és talán ez sikerült. Azt hiszem, min-
den néző felismerte a saját maga által hallott, vagy
talán ki is mondott mondatokat és gondolkozási
sémát. Ebben rejlett a film igazsága és sikere.

- A chicagói díjnyertes Hé! Te! clmű filmről
ellentétesebbek a vélemények. Sokak szerint a film
mondandojának megítélése teljesen a néző világnézeti
hovatartozásától függ. Nincs afilmben olyan fogádzá,
amelyik konkrét irányt adna a főhős szorongásának,

- Hacsak nem az én álláspontom, aki egyértel-
műen az üldözött pártján állok. Igaz viszont, hogy
hozzám is a legszélsőségesebb kritikák jutottak el.
A Hé! Te! fogadtatásáról mindig egy történet
jut eszembe: Császár István bizonygatta egyik
beszélgetésünk során, hogy a regényírók is hasonló
cipőben járnak. Hiába talál ki az Író szimpatikus
főhőst, ha az olvasó egy másik szereplővel azono,

65



Történet N.-ről

sul. Az én filmem is ilyen talajra tévedhetett. Rajz-
filmek esetében pedig elég ritka, hogy a nézők
azonosulni tudjanak valamelyik hőssel.

- Filmjei többsége egy központi figura köré
épül. Mintha a többi szereplőt is ezekből bontaná ki.

- Kreálok egy lényt, aki lehetőség szerint magá-
ban hordoz mindent, amit el akarok mondani.
Adott szituációban megváltoztatja formáját és
új szereplővé válik. Nehezen tudom elképzelni,
hogy színpadias helyzetet játsszassak el sok Iigurá-
val. Abban az animációs filmtipusban. amellyel én
szeretnék foglalkozni, erre nincs szükség.
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Aki bújt, bújt l

- Animációs rövidfilmekben a beszédnek mInI-
mális szerep szokott jutni. Önnél viszont a grafikával
azonos súlya van.

- Mert a kimondott emberi szavaknak nagy je-
lentőségük van. Miután végletes helyzeteket ábrá-
zolnak filmjeim és felelőtlenül kimondott szavakat
szednek össze, ez a nyelv alkalmassá tehető, hogy
bemutassam a szavak mögött meghúzódó tartal-
makat. Talán egyedül az animációs film tudja
megtenni. hogy leforditson, értelmezzen bizonyos
hőfokon, bizonyos szándékkal kimondott monda-
tokat. Tehát: képleteket bontson le és felkiáltó-
vagy kérdőjellé alakitsa őket.

(Antal István)



FILM ÉS TÁRSADALOM

Megkésett hozzászólás a filmklubok ügyében
A Filmkultúra 1981/1. számában Draskovics
Tiborné utaL arra a dolgozatomra, amelyet a múlt
esztendőben irtam a filmklubok helyzetéről. Nem
kívánom teljes egészében ismertetni ezt a meglehe-
tősen terjedelmes tanulmányt, s nem is lenne he-
lyénvaló, hiszen a vita műfaja nem tűri a bőbeszé-
dűséget. Éppen ezért, ennek az írásnak csak azt a
részét szeretném bemutatni, amely javaslatot tar-
talmaz a filmklub-mozgalom föllendítésére.

Munkám során átlapoztam - át kellett lapoz-
nom - mindazon anyagokat, javaslatokat és ter-
vezeteket, amelyek a Filmklub Szövetség megalakí-
tásának szükséges vagy szükségtelen voltáról szól-
tak. Igen eltérő irományok voltak ezek, s nehéz
lenne egy-két mondatban összefoglalni lényegüket.
Egy közös vonás azonban volt bennük: a javasla-
tokból semmi nem valósult meg, a magyar film-
klub-mozgalomban hatásukra nem következett be
semmiféle pozitiv változás. A 81/1. számban kö-
zölt vitaanyagokat olvasva sem bizsergetett meg
a közelgő változások szele.

Kétségtelen, hogy a vitatott terület - a filmklub-
mozgalom - rendezését nem halogathat juk tovább.
Végül is, ezt a célt szelgálják a ffímklub-mozgal-
munk jelenét és jövőjét elemző vitacikkek is.
Csakhogy. .. A hozzászólásokban, vitaanyagok-
ban ilyesféléket találunk: "reprezentatív felmérés-
nek kell készülnie ... ", "felmérjük", "részletes
tanulmányozast igényel", "alapok a tovább lépés
lehetőségeinek vizsgálatához" stb. S ez világosan
jelzi, hogy a cikkek szerzői valahol a távolabbi
jövőben remélik megvalósulni elképzeléseiket.

A filmklubok azonban addig sem szünetelhet-
nek. Ahhoz pedig, hogy elfogadhatóan működ-
hessenek, már most tennünk kell valamit. Hiába
születik meg a legracionálisabb döntés néhány év
múlva, ha addigra a filmklubok lezüllenek, tag-

ságuk széthullik, s a magas szinten szervezett
filmklubkínálat már nem találkozik "fizetőképes"
kereslettel.

A filmklubokat, a klubtagokat ugyanis nem ér-
dekli a filmklubok tevékenységéről folytatott vita.
Legalábbis remélem. Remélem, hogy változatla-
nul filmeket szeretnének nézni. Egy egészséges,
normálisan működő filmklub tagsága számára a
filmklub-mozgalom szervezeti kérdéseiről foly-
tatott vita érdektelen. Számukra az a fontos, hogy
klubjukat megfelelő módon el tudják látni filmek-
kel, előadókkal, propaganda- és segédanyagokkal.
hogy a vetítőgép alkalmas legyen a film leveütésére.
hogy pontos gazdasági számítások alapján előre
meg tudják határozni, hogyan működtethető a
klub rentábilisan.

Az általunk folytatott vita - távlatait tekintve -
roppant lényeges, de nem segíti a klubokat a fenti
feladatok ellátásában. Mindannyian blzunk benne,
hogyafilmklubok továbbra sem alakulnak át
"felülről szabályozott", kereskedelmi szemponto-
kat érvényesítő forgalmazási csatornává. Eddig
azonban még semmi nem történt. ami egy "alul-
ról" - értsd: demokratikusan - szabályozott szer-
kezet kialakítását célozná. Miközben a "fogyasz-
tó" érdekeit védelmezzük, kiürül a "bolt", szegé-
nyesebb lesz a választék, rosszabb rninőségű lesz
az áru.

Nem várhatunk a végleges és tökéletes megoldás-
ra, hiszen nem tudjuk, mikor születik meg. Addig
- ha ideiglenes jelleggel is - létre kell hoznunk a
filmklubforgalmazás olyan módját, amely a
"fogyasztók" érdekeit szolgálja, s megóvja magát
a mozgalmat a teljes széthullástól. Javaslatom a
következő:

Azok a kópia-tulajdonosok, akik hajlandók a
filmklubok számára filmet kölcsönözni, hozzanak
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létre közös szolgáltató irodát. A filmeket továbbra
is őrizzék saját filmtáraikban. s ezek tulajdona is
maradjon változatlan. A kópiatulajdonosok vizs-
gálják át a birtokukban lévő filmeket, s közöljék
a közös szolgáltatóirodával, hogy milyen filmeket,
milyen feltételekkel hajlandók a filmkluboknak ki-
kölcsönözni. A szolgáltató iroda ezen listák alap-
ján állitaná össze azt a katalógust, amelyből a
filmklubok kiválaszthatnák a tevékenységükhöz
illő filmeket. A szolgáltató iroda javaslatot tenne
teljes filmsorozatokra is, tematikus, műfaji, nem-
zeti stb. ajánlásokkal segitené a filmklubok mun-
káját. Ezek az ajánlások és katalógusok pontosan
feltüntetnék, ki a kópia tulajdonosa, s a szerződé-
sek változatlanul a tulajdonossal köttetnének meg.

A katalógusoknak és ajánlásoknnk az összeállí-
tása komoly munkát igényeine, ugyanis ezekben az
anyagokban a kópiákra vonatkozó minden fontos
adatnak szerepelnie kellene (formátum, színes
vagy fekete-fehér, hangos-néma, a kópia állapota
stb.).

A szolgáltató iroda pontos felvilágosítást nyúj-
tana a filmek kölcsöndíjáról.

Ez az iroda akkor tölthetné be megfelelő módon
ezt a szolgáltató funkciót, ha a filmklubok mű-
kődtetéséhez szükséges egyéb adatok és informá-
ciók tára is lenne.

Tájékoztathatná a klubokat, hol, mennyiért és
milven egyéb feltételek között bérelhetnének vetí-
tőgépeket. (Esetleg a gépek cseréjében, adásvételé-

ben is közvetítő lehetne.) Közölhetné azoknak a
mozigépészeknek a nevét, eimét, akik szívesen vál-
lalkoznak klubvetitésekre.

De segíthetne ez a szolgáltató iroda a filmklub-
és filmvitavezetők kiválasztásában is. Így elkészül-
hetne az a szakember-kataszter, amelynek alapján
nem lenne túl nehéz az adott műfaj, korszak,
filmvonulat szakembereit megtalálni.

S végül, de nem utolsósorban, az iroda infor-
málhatná a szélesebb közönséget is. Noha azt
tartanánk kívánatosnak, ha a kialakult kőzősségek,
csoportok a nekik megfelelő filmklubprogramot
alakítanák ki, számolnunk kell azzal is, hogy sokan
vannak, akik valamilyen hiányt szeretnének pó-
tolni, s szivesen mennének el egy másik közösség-
be, hogy azzal együtt kapcsolódjanak be az addig
még nem látott filmekbe. A szolgáltató iroda ebben
is segíthetne.

Az iroda összesitései alapján a forgalmazók elég
pontos képet kaphatnának a mindenkori filmke-
resletről, pontosabban ítélhetnék meg partnerük
tevékenységét is, s mindezen tapasztalatok alapján
módosíthatnák a klubforgalmazásra felajánlott
filmek repertoárját. S az iroda egyben az állandó
visszacsatolást is biztosítaná, hiszen rövid időn
belül tájékoztatni tudná akópiatulajdonosokat
a keresletben beállt változásokról.

Az adott esetben, az érdekek sokfélesége mel-
lett ezt a megoldást tartom a legegyszerűbbnek.
Talán nem köveznek meg érte ...

Réz András

Filmkedvelők figyelmébe!
Filmhírek, filmújdonságok, részletes moziműsor a választást meg-
könnyítő rövid tartalommal, a főszereplők és a rendező megjelölésé-

vel hétről hétre a PESTI MŰSORBAN!
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Bízzunk a szupernyolcasban!
Mini-filmek klubokban és középiskolákban
Kezdjük messzebbről! A holográflát - Gábor
Dénes professzor elektronhullámokat alkalmazó
találmányát (1947) - lézersugárral tökéletesítő
(196~) Emmit N. Leith és Juris Upatnieks kutatá-
sának eredménye, hogy ma már olyan dolgot is
érzékelhetünk, amely objektívek és vetítővászon
nélkül nyújt különleges: mozgó, hangos, színes,
térhatású élményt. A plasztikus lézerfilm ez. Léte-
ző, csodálatos, de még keveseké. Néhány tudo-
mányos bemutató, s egy-egy határainkon kivüli
mozi kísérleti programjának egyedi darabja. A
videokazetta, Goldmark Péter találmánya már
itthon is sokkal több emberhez jut el közvetve
- például tévén. Széles körű hazai alkalmazását -
egyéb okok mellett - egyelőre az akadályozza,
hogy nagyon sokba kerül.

A mozgóképi információ mindmáig a normál
(35 mrn-es) mozifilmen terjed leginkább, s legszé-
lesebb körben - világszerte'. Nagy utat járt, s jár
be a Kodakék által bevezetett (1923) tizenhat mil-
liméteres film. Az oktatásban például sokak szá-
mára régóta elérhető. A filmgyárak, a mozik, a
televízió, az amatőrfilmezők, s a házimozit kedvelő
családtagok egyaránt használhatják, használják.

A jóval olcsóbb nyolc milliméteres film (1932)
mintegy fél évszázados fejlődését elsőként az ama-
tőrfilmesek, később pedig a televíziósok segítették.
Egy kiragadott példa a film területéről: a Talál-
kozás az ördöggel című film számos jelenetét
nyolcas színes filmre fotografálta Tazíeff, s fel-
nagyitotta 35-ös mozikópiára. A szupernyolcas
film (E. A. Edwards és J. S. Chandler, 1964) a
hetvenes évek első felében kezdett elterjedni, s
rohamléptekben hódította meg a piacot. A tizen-
hatosra dolgozók, s az ilyen felszereléseket gyártó
cégek közül sok átállt, s egyre több televíziós állo-
más tér át a szupernyolcasra. Másik filmes példa:

Antonioni Kínában szupernyolcasra forgatott.
Az emlitett - szűkebb vagy szélesebb körben

alkalmazott - technikák a legkülönfélébb tartalmú
audiovizuális információk felvételére, hordozására
s közvetítésérealkalmasak. Azaz a filmművészeti
értékek tárolására, s továbbítására, "társadalma-
sítására" is. Bennünket itt most ez érdekel első.
sorban.

Aszupernyolcas filmklub
kulturális lehetőségei

A film, a művészi értékű film - ha ez közhelynek tű-
nik is - azért van, hogy nézzék. A filmkIub pedig
azért, hogya nézők értőbben fogadják az alkotá-
sokat, el tudják helyezni filmélményüket saját vi-
lágukban, illetve a filmkultúrát mindennapi éle-
tükben. Jelenleg számos helyre, sok emberhez
nem juthatnak el a filmtörténet kiemelkedő művei.
Állandó és jogos az igény: legyen több jó filmklub,
vetítsenek több értékes filmet.

A magyar Filmarchívum állományából ezt csak
részben sikerül kielégiteni. A szupernyolcas kó-
piák művészeti és történeti értékek alapján történő
kíválogatásával, beszerzésével és kölcsönzésével
a mostani hiányokat viszont fokozatosan pótolni
lehetne. A féltett (egyedi, drága), s ezért nem köl-
csönözhető, vagy a népszerűségük folytán egy
időben több helyre kért normál archívum i filmek
szupernyolcas változatai éppúgy beszerezhetök,
vagy itthon 35 mm-esről szuper 8 mm-esre át-
kopírozhatókt l), mint az egyetemes filmművészet
fejlődését képviselő egyéb alkotások. Összeállít-
ható s behozható továbbá egy csakis szupernyol-
easban létező állomány, amely jelenleg nem áll
rendelkezésünkre. Például értékes animációs-, me-
se-, sport-, ifjúságí-, természet- és egyéb ismeret-
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terjesztő filmek - mondjuk gyerekfilmklubok
számára. Feltehető, hogy elfogadható valutafel-
tételek mellett a külföldi filmgyártók, -laborató-
riumok az általunk megjelölt, az ő szupernyolcas
repertoárjukban nem szereplő filmek redukciós
kopírozását is elvállalják. Ami pedig a magyar
játék- és rövid- (ezen belül: animációs-) filmeket
illeti: érdemes volna filmtörténetünk korszakos
alkotásait szupernyolcasban - a megfelelő labor-
technika megvásárlása után - átkopíroztatni. Ez
a hazai filmblokk tehát itthon készülhetne.

Egy jól válogatott szupernyolcas állománnyal
akár az ország legtávolabbi - mozit nélkülöző -
csücskébe is továbbithatnánk filmértékeket. A mű-
köd ő (normál, tizenhatos) filmklubok egyik prob-
lémája az, hogy eleve kevés az előadó, nehéz az
időpont-egyeztetés, s alig van színvonalas film-
bevezető. Segíthetne a "gépelőadó". Magnósza-
lagra rögzitett tíz-tizenöt perces bevezetőket készít-
hetnénk (archívumi adattárunk forrásaira, könyv-
tárunk anyagára támaszkodva), amelyeket az adott
filmösszeállítással együtt kölcsönöznénk. A szuper-
nyolcas filmek vetitése előtt - élőszavas és/vagy
magnószalagos - filmbevezető, a vetítés után be-
szélgetés, filmvita tehát éppúgy tartható, mint a
jelenlegi szisztéma szerint. Célszerű volna továbbá
egy leendő szupernyolcas állomány filmjeihez is-
mertetőket írni, melyek nyomdai példányát szak-
irodalmi kiegészítéssel együtt a kikért filmekhez
kapcsolnánk. Filmvitákhoz, -elemzésekhez a már
levetített teljes hosszúságú film dramaturgiailag
fontosabb pont jainak behatóbb értelmezése végett
a konkrét film rövidített változatai is beszerezhe-
tök, illetve itthon elkészíthetők lennének; s vita
közben akár többször is levetíthetők. Lehetővé
válik egyes jelenetek operatőri, montázsbeli, szí-
nészvezetési stb. megoldásainak alaposabb elem-
zése.

Figyelemre méltó a minikópiák jogi vonatkozá-
sa is. A gyártók és a forgalmazók megegyezése
értelmében a szupernyolcasok egyik fajtája házi-
mozinak minösül. Tehát vetítés esetén (még mozi-
ban, tévében) sem vonatkozik rá a jogdíj szabá-
lyozója. Anyagilag elérhetetlen (normál) filmek
szupernyolcas megfelelői válhatnának tehát sokak
számára láthatóvá. A filmek másik - hosszabb,
illetve egész estés - fajtáinak zártkörű (pl. filmklu-
bi), vagy oktatási célú (pl. iskolai) vetítését - s itt
a filmklubi kópia-repertoárra gondolunk - sem
korlátozzák a meglevőn kivüli jogi előírások.

Félreértések elkerülése végett: a tervezett szuper-
nyolcas filmklubok nem a jelenlegi filmklubok
helyett, hanem azok rnellett (esetleg kombináltan),
mintegy a mostani lehetőségeket szélesítve, ki-
egészítve rnűködnének.
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Szupernyolcasok
a középiskolai filmoktatásban

Hazánkban rendelet írja elő a középiskolások film-
esztétikai oktatását. Sajnos azonban, kevés kivé-
teltől eltekintve, a tanmenet ből - különböző in.
dokok miatt - általában kimaradnak a fílmeszté-
tika órák. Ez az eljárás az 1976-1977-es tanévben
például közel 95 OOO gimnáziumi tanulót fosztott
meg filmektől, filmismeretektől. A nyugati orszá.
gokban már évek óta igen elterjedt és kedvelt a
híresebb és értékesebb filmek kópiajának hangos
szupernyolcas változatban történő terjesztése. E
filmek elérhetők színes és fekete-fehér, teljes és
rövidített formában. Ezek közül kellene és lehetne
kiválasztani, hazai filmekkel kibővíteni azokat,
amiket a filmesztétikai oktatásban használhatná-
nak a pedagógusok. A filmművészeti értékek egyre
szélesebb körű középiskolai terjesztését, integrá-
lását segíthetné az alábbi elképzelés, megvitatást
igénylő javaslat. Mostani gazdasági helyzetünkben
különösen megfontolandó, mire és miért adunk
pénzt, s az is, hogy honnan, s miért kapunk.

Kőzépiskolai magyartanárokkal folytatott be-
szélgetések során merültek fel azok az indokok,
amelyek gátolják, nehezítik a filmesztétikai okta-
tást. Három főbb összetevője ennek: hiányoznak
a filmek, hiányosak a tanárok filmismeretei, nincs
megfelelő tankönyv. Nézzük közelebbről! Az ok-
tatáshoz elengedhetetlenül szükséges filmeket is
csak elvétve sikerül megszerezni. Azok az iskolák,
melyekben van filmesztétika oktatás, a filmeket
a MOKÉP-tól vagy a Filmtudományi Intézetből
szerzik be. Nagyon komoly gond még az óraegyez-
tetés. Nehéz egymás után két magyarórát szervez-
ni, különösen, ha az azonos évfolyamokon tanuló
osztályok együtt szeretnék nézni a filmet. A dupla
órára azért van szükség, mert egy játékfilm mintegy
másfél óra vetítési időt igényel.

A filmellátás biztosítható, ha pl. a majdani ille-
tékes intézmény megfelelő számú szupernyolcas
filmet, s filmenként több kópiát szerez be, készít el
itthon. A legtöbb középiskolában van hangos
szupernyolcas vetítőgép. Amelyikben viszont nincs,
az elfogadható áron beszerezheti hazai szaküzlet-
ben. A szupernyolcas .Jeckefilm" vetíthető egy
osztálynak, de akár egy egész évfolyamnak egy-
szerre is. Az óraegyeztetés gondja is enyhíthető,
mert a rövidfilmek, s a rövidített változatú kó-
piák vetítési ideje lehetövé teszi, hogy egyetlen
magyaróra keretében nézzenek meg egy filmet.
A dramaturgiai meggondolással rövidített kópia az
eredeti film legjobb, legértékesebb jeleneteit tar-
talmazza, igy oktatás céljára alkalmas. Hozzátéve:
a teljes filmet vagy már látta a diák, vagy - s erre



ösztönöznünk kell - látni fogja. Újabb lehetőség!
a kötelező filmesztétikai oktatás mellett, az órán
látott rövidített, s a térnába vágó egyéb filmek tel-
jes változatát az egyes iskolákban létesített film-
klubokban tekinthetnék meg a tanulók. Felmerül-
het az a probléma, hogy az idegen nyelvű filmet a
tanulók nem értik meg. A filmekhez mellékelt ma-
gyar nyeívű magnószalag - mint később részlete-
sebben említjük - áthidal hatja ezt a nehézséget.
Az idegen nyelvű filmeknél - kiváltképp nyelvsza-
kos osztályok esetében - előnyös mozzanat: a
diákok még a nyelvet is gyakorolhatják.

A magyar nyeívű forditást orsós vagy kazettás
magnószalag tartalmazhatna. Erre rá lehetne
mondani a filmhez és korához, irányzatához. al-
kotójához tartozó ismereteket is. Ezeket az előadá-
sokat szakkönyvek és az Intézet munkatársai
publikációinak felhasználásával lehetne előkészí-
teni. A tanárok segítése végett, a filmklubos isme-
retterjesztéshez hasonlóan, előre kidolgozott te-
matikák alapján küldhetnénk el a filmeket s a
velük kapcsolatos írásos ismertetöket.

Az iskoláknak küldött filmek - a filmklubos
programokhoz hasonlóan - egy táskában is elfér-
nének, magnószalaggal. ismertetőkkel együtt. A
filmoktatási módszer általánossá tétele előtt - ha
megvalósulhat - célszerű volna néhány középisko-
lában kipróbálni a kísérlet hatását. Hangsúlyoz-
zuk : a szupernyolcas filmoktatás bevezetésekor
természetesen feltétlenül fel kell venni a kapcsola-
tot az illetékes intézményekkel (Művelődési Mi-
nisztérium, Országos Pedagógiai Intézet stb.).

A szupernyolcas technikai előnyei

A minikópiák vetítése pofonegyszerű. Igaz, ellen-
zői említ ik, hogy befűzéskor a gép gyakran el-
szakítja a filmet. Valóban: ha rosszul fűzik be!
Általános iskolások - tapasztaltuk '; öt-tíz perc
gyakorlás után megtanulják a veszélytelen befűzést,
s az üzembiztos vetítést ... Egy másik ellenérv sze-
rint a kisméretű vetített képkocka rnoziminősége
gyenge. Ez nem igaz! Szintén tapasztaltuk: mozi-
ban tartott próbavetítésen, a technika tesztelése
során. A vetítési minőség - archív és új fekete-
fehér és színes kópia esetében egyaránt - kiváló.
A teljes vászonrnéretben vetített filmkép éppúgy
élvezhető, mintha normál filmet látnánk. A - tűz-
biztos - szupernyolcasok tehát nagyobb (100-300)
és kisebb (30-60) létszámú klubokban, illetve isko-
lai osztályokban is kifogástalanok. A tényekhez
tartozik még: a szupernyolcasok általában jobb
minöségűek, mint a forgalomban lévő tizenhatosok
Egy 2400-szor vetített szupernyolcas filmszalagon
semmiféle sérülést nem tapasztaltak. Egyetlen

géppel való vetítés esetén a filmtekercsek váltás a
rövid (l-2 perc) szünetet igényel. Élvezetesebb a
kétgépes - folyamatos - vetítés. Technikája szin-
tén könnyű.

Egy-egy szupernyolcas külföldi és hazai film-
ről - már most - itthon is készíthetők fekete-fehér
másolatok. A színes kopírozás, kevés befektetéssel,
a technika megvásárlásával nálunk is megvalósít-
ható volna, hasonlóan más (pl. szocialista: NDK,
Csehszlovákia) országok gyakorlatához. A mini-
kópiák megrongálódásakor az adott, olcsó, köny-
nyen beszerezhető film - s nem a Magyar Film-
tudományi Intézet és Filmarchívum nemzeti film-
vagyona sérülne meg. A szupernyolcasra átmentett
filmtörténeti értékű anyagok, nemzeti és egyéni
oeuvre-ök akár egy bőröndben is elférnek. A tá-
rolás, szállítás gondja szintén csekély.

Néhány szó a szupernyolcas hangról. Minősége
megfelelő, élvezhető. A mágneshang a vetítőgépbe
épített hangszórón át közvetlenül is hallható.
De - s ez a megfelelőbb - a hang szintén kivezérel-
hetö nagyobb teljesítményű hangszórókba. Az
eredeti néma és a zenésített némafilmek (pl. Chap-
lin-filmek, Patyomkin páncélos, Nosferatu stb.)
még fordítást sem igényelnek. Általában a narrá-
tor- és a dialóg- szöveges animációs rövidfilmek
nagy része - a világos meseszövés és a gegdrama-
turgia miatt - fordítás nélkül is levetíthető. A for-
dítást igénylő - pl. oktatásra szánt - filmekhez
pedig magyar nyelvű magnószalagot kellene rnellé-
kelni, amely a vetítőgéppel szinkronba hozott (pl.
tonkoppler megoldású) magnóval játszható le.
Vagy: egyszerű és gyors technikával magyar hang-
bemondás vihető át bármelyik mágneshangos
szupernyolcasra; úgy, hogy lejátszáskor az eredeti
hang (zene, zörej stb.) halkabban, .Jráttérként"
szól.

Újabb ellenérv: kevés a vetítőgép - mondják
sokan. Nincs így. Szinte minden amatőrfilmes
klubban, s - említettük - több iskolában van szu-
pernyolcas vetítőgép, Következik ebből az is, hogy
e klubok s iskolai osztályok szupernyolcas film-
klubokká bővülhetnek. válhatnak. Illetve a szuper-
nyolcas klubok, programjuk részeként vetíthetnék
a jelentősebb hazai amatőrfilmeket is. Mintegy
ezzel is elősegítve az amatőrfilmeknek a filmkul-
túrába való integrálódását. Ez az integrálódás
egyelőre csak lehetőség, a vetítőgépek viszont ko-
rántsem elérhetetlenek. Az itthon, forintért vásá-
rolható gépek ára elfogadható (típustól függően:
10-20 ooo Ft), s a legtöbb művelődésí intézmény-
ben eleve rendelkezésre állnak. Az utóbbi három
évben 15 OOO szupernyolcas vetitőgépet adott el az
OFOTÉRT. Esetenként olcsón kölcsönözhetők is
a gépek.
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Összegzés

Összegezzük hát, hogyan segíthetné a szuper-
nyolcas technika a filmművészeti értékek terjesz-
tését! A film hatásában él. Társadalmi hatékony-
ságának alapvető fokmérője a nyilvánosság rep-
rezentációs terjedelme. Eszerint elérendő - erre
törekszünk, ezért keresünk partnereket -, hogy egy-
re több ember találkozzon filmtörténeti értékű
alkotásokkal. Valamint: minél fiatalabb korában, s
egyre rendszeresebben lásson jelentős alkotásokat.
Az utóbbi három-négy év filmtermésének kivételé-
vel szinte valamennyi fontosabb játék- és rövidfilm
rninikópiája is elkészíthetö. Eme értékes filmpro-
duktumokat videokazetták is őrizhetik - .csak:
jóval drágábbak a szupernyolcasnál, másolásukat
pedig jogszabályok nehezítik. S akkor még az
igen drága leadóberendezésről (ami itthon csak
korlátozott számban kapható) nem is szóltunk.
Tudjuk, a filmművészettel való befogadéi talál-
kozás, szű.kebben a filmklubos és a középiskolai
vetítés és filmismeretterjesztés korántsem olyan
hatékony, mint amilyen lehetne. Ezért vállalkoz-
tunk arra, hogy egy - szerintünk - megvalósitható
elképzelésként kináljuk fel vázolt módszerünket,

Mit ér egy vetélkedő?
Kétlem, hogy mérni lehetne egy vetélkedő értékét.
Roppant nehéz lenne ugyanis megfelelő mérték-
egységben kifejezni a vetélkedő témájának fontos-
ságát, a díjak nagyságát, a vetélkedőnek a többihez
képest való jelentőségét vagy jelentéktelenségét.
Ha mégis minősíteni akarunk, azt vizsgáljuk meg,
hogy az adott vetélkedő meanyiben járult hozzá a
zene-, szinház-, film-, konyha- és egyéb kultúrák
gyarapításához. Ezután már tényleg csak annyi
gondunk marad, hogy tisztáznunk kell, mit is
értünk zene-, szinház- vagy filmkultúrán,

Április 3. és 5. között Szolnokon- lezárult egy
vetélkedősorozat. Ez volt a Filmvilág-játék, amely
már több mint fél évvel a döntők előtt kezdődött
el. Egy pillanat. .. Ez nem az a vetélkedő, amelyre
Önök gondolnak. Nem... nem "A filmkocka el
van vetve". Ez a Filmvilág-játék volt. Ennek a
döntőjét láthattuk április 5-én délelőtt a televízió-
ban. Hosszú évek után tehát hirtelen két filmvetél-
kedőt is műsorára tűzött a televizió.

A kérdés bizonyára nem jogtalan: miért közve-
títi a tévé egy olyan játék döntőjét, amelyről addig
nem sok szó esett? Nem lett volna-e helyesebb a
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annak eszmei és technikai jellemzölt. Kell-e bi
zonygatni, mennyire szeretnénk videókazettát látni
vidéki és városi klubokban. középiskolákban? De:
tudomásul kell vennünk, hogy ez - enyhén szólva -
kicsit odébb van... Csodálnánk széles körben
különösen akár a lézermozit is - de az még odébb
van ...

Az információhordozó technikák elterjedési le-
hetőségét tekintve messziről, Gábor holográfiájá-
tól indultunk el, hogy aztán a vágyakat realitással
váltsuk fel, leszálljunk a földre. Onnan próbáltunk
továbblépni, ahonnan máris lehet. Láthattuk: a
szupernyolcas itt van. Olyan közel, hogy talán
ezért nem vettük észre eddig nagy publicitású film-
kulturális jelentőségét. Jóllehet, amatőrfilmeseink
több év óta szupernyolcasoznak (másolják is az
egyedi fordítós filmet). Szaküzleteink meg, mint
említettük, a teljes felszerelést árusít ják. Spanyol-
viasz hát a szupernyolcas technika, csak - a hason-
latnál maradva - éppen nem hatékonyari pecséte-
Iünk vele. Mi erre a spanyolviaszra próbáltuk
ráépíteni a filmértékek zéles körű terjesztését,
filmklubokban és kőzépiskolákban való felhasz-
nálását.

Féjja Sándor-Schubauer Ferenc

nyilvánosságot már korábban beavatni a játékba,
amelynek résztvevői, versenyző i már hónapok
óta készültek a versenyre - moziba jártak, könyv-
tárban kutattak ... Talán jó lett volna, ha kiderül,
hogy a televizióban a moszkvai útért versengő
három csapat több száz csapat versenyéből került
ki győztesen. Talán ha a félresikerült "Filmkocka"
helyett ...

A "Művel t ifjúságért. korszerű művel tségért"
jelszó jegyében 1980/81-ben a KISZ és a MOKÉP
filmes játéksorozatot inditott. A játék a szolnoki
döntőkkel ért véget. Az akcióprogram megfelelő
pontját tehát ki lehet pipálni.

Szorozzuk be az induló csapatok számát öttel.
Nos, az elmúlt hónapokban-ennyi fiatal vált rend-
szeres és tudatos mozi nézővé, a filmmel kapcsola-
tos szakirodalom olvasójává.

Az elmúlt időszakban a MOKÉP - mint a játék
egyik patrónusa - szamos olyan filmet tűzött mü-
sorra mindenfelé az országban, amelyek már szinte
a teljes feledésbe hulltak. Egy időre most feltámad-
tak ezek is.

A kérdés ezek után tehát az, mit ért ez a vetélkedő



filmkultúránk szempontjából. Fájdalom; roppant
keveset. S ennek több oka is van.

A filmműveltség ugyanis nem azonos a filrnkul-
túrával. A vetélkedők lényegéhez tartozik, hogy
bennük az adott területre vonatkozó műveltség,
nem pedig a kultúra egésze jelenik meg. A film-
kultúra egy szélesebb társadalmi gyakorlatot
jelent, s a filmes vetélkedők részei ennek a film-
kultúrának. Bármilyen magas legyen is a filmrnű-
veItség, önmagában még nem határozza meg a
filmkulturáltság szintjét, Ahhoz, hogy a filrnmű-
veItség a f'ilrnkultúrát építő erő legyen, közkeletűvé
kell válnia, be kell épülnie a mozizás, tévézés min-
dennapi gyakorlatába. Ez csak akkor történhet
meg, ha a filmműveltségi játék nyilvánosságot kap,
a filmes, mozis közvélemény részévé válhat. A nyil-
vánossá tétel azonban elmaradt, hiszen a televízió-
ban sugárzott döntő csak szegényes, hiányos képet
adott a vetélkedőröl. így elmaradt a hatás is.

A vetélkedő befejeződött, az elégedett és elége-
detlen csapatok hazatértek. További sorsuk isme-
retlen, valószínűleg szétesnek. A nagyszerű békés-
csabai katonacsapat tagjai a leszerelés után el-
válnak egymástól. És megmarad-e Heves nagy-
község gimnazistainak kitűnő együttese? Ezeket a
fiatalokat a vetélkedő kapcsolta össze, s félő, hogy
a közeljövőben nem lesznek olyan filmes akciók,
amelyek együtt is tarthatnák őket. 1981. április
6-án - az ünnepélyes eredményhirdetéssel - a
KISZ és a MOKÉP nagy filmes kampánya kile-
helte lelkét. Kívánatos lenne, ha a kampány elül-
tével ezek a fiatalok együtt maradnának a helyi
f'ilmklubokban, vagy ha megalakítanák saját film-
klubjaikat.

A kérdés fontos, hiszen filmkultúránkról, film-
kultúrálódásunkról van szó. A Filmvilág-játék

tapasztalatait összegezve az alábbi jámbor javas-
latot kívánom tenni.

A vetélkedő során bebizonyosodott, hogya ver-
sengő csapatok tagjai rendszeres és tudatos nézői a
sokat - és sokszor igazságtalanul - csepült televí-
ziónak. Filmes műveltségük jelentős részét a tele-
vízióból merítették. A televízió tette lehetövé, hogy
a tizenévesek megismerkedhessének Korda Sándor,
Billy Wilder, Hitchcock és mások filmjeivel.
Hogy megismerjék Greta Garbót, Marlene Diet-
richet, a Marx-fivéreket.

S ez természetes is, hiszen a televízió mint eszköz
hiteles és alkalmas továbbírója a film világa egye-
temes értékeinek. És miért ne lehetne megfelelő
gazdája egy sajátos f'ilrnklubnakis?

Őszintén megvallom : kedveltem Nemeskürty
István filmbevezetőit. Kedveltem még akkor is,
amikor nem értettem egyet vele, mert észrevétlenül
rábeszélt, hogy alaposabban nézzem a filmet.
Tudom azonban azt is, hogy a nézök többsége
háborgott, miközben kiéhezetten várt a filmre, s úgy
érezte, hogyafilmbevezető elzárja a filmtől.
Ezért nem (is kívánom feltámasztani ezt a formát.

Ne a film előtt, hanem a film után beszélges-
sünk. Legyen a tévé filmklubja olyan klub, ahol a
film vetítése után még elbeszélgetnek egy kicsit a
nézők. Beszélgetésükben, filmklubjukban a film-
esztéta, a kritikus, a szakember csak vitavezetőként
venne részt. Nyilvánvaló, hogy ez nem lenne igazi
filmklub. hiszen a tévében nem lehet .visszabeszél-
ni", nem lehet kérdezni. De a stúdióban beszélgető
nézők a többi nézőt is képvisel nék. Kérdeznének a
többiek helyett, ők tennék fel a kérdéseket.

A Filmvilág-játék bebizonyította, hogy vannak
elegen kérdezni és vitatkozni tudó fiatalok. Szive-
sen látnám őket viszont a "TV-filmklubban".

-cu-
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TANDORI DEZSŐ

Henri Colpi: Ilyen hosszú távollét
Húsz éve

ennek itt
hirtelen
napfény

néptelen

keresztutcához
ér
balrólennek a kimerevített

filmkockának esnek az árnyak
itt a könyvben jobb lába

enyhe ív esetlen kinyomja a táskát
melyben az összeszedett hulladékok vannak

kivágás ok lassan lassan
húsz éve ennek a képkivágásnak

Vasárnap van, szeptember, itt ülök, írom ezt,
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nem süt a nap, az ajándéknyár vége
ez, egy madár megszokta

a napozást,
és nem érti, hogy ahhoz

a nap is kell, viszont elég neki, ha
elhúzom a függönyt, s nem azt érzi, hogy közte

és a világ között ott az üveg, de hogy
ez valami OLYAN, és csendben,

ül akalitkában,
és napozik, vagy nem tudom meg

soha, mit csinál, nincs annyi év, nincs
annyi együttlét, hogy ez kiderülne .

.. .. . . .. . .. . .. .

a kép

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. és így tovább
- állni látszik az idő napfényes

a falak mint a borosták az arcán
a helyszín maga is mint egy

kivágás mintha
csak összeszedte

közelít
a régi színhelyhez

volna
a szavak a mozgásokat követem

rendjével csak rendjével
maradjunk meg a bizonyosságoknál

mit tehetek magáért
amikor ő nem lehet az

kérdi majd
ami volt

mert nincs meg annak
a bizonyossága

, t··bb·'.......................... es a o l, Igy
körbeér,

visszaolvasható , kis zökkenőkkel legföljebb
- de az ő emlékezete ahonnét' a romterepen

kotorászik
ahonnét kivágásokkal megtölti a táskát

egy emlékezetvesztés
(egy emlékezetvesztés megtölti a táskát, ezek

is az eszköztár kész elemei, ő
innen marad a kifejezés

bizonytalanján :)
VAN,
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és olyan .
mit tehetek magáért

kérdi, és visszaemlékezni látszik egy sajt
ízére, és lassan forog a lemez a boxban,

melynek hangjait, mint egy operaáriát, mely
körül a cselekményt lebontották, meghallja

ott a kimerevített napfényben, az utca sarkán,
és a kereszteződés ben nincs merre

menm, semmi sem .olyan egyszerű már
mint az aknamezők egyikén

az emlékezete-vesztett menekülés, a lassú,
módszeresség világa más lett,

a lemez forog, és forognak ketten, akik itt
mindjárt találkoznak, csak még kilép
a napfényből, melybe a táska balra

beledudorodik,
és majd hozza ide a kivágásokat, a mezőn szedi,

használhatatlan építőanyagok közül
az emlékezete

jóindulatú elindul-e
vagy csak meglátogatható, ahogy egy deszkabódéban

hever hanyatt, alszik, legközvetlenebb
társasága ez, de nagyon

nyílt
s összezárul,

úgy érzi, aki többet kívánna
tőle, többet, amit ő is adna szívesen, de csak

a bizonyosság határáig juthat:
"Mi lenne, ha egyszerre szakadna magára az a sok

emlék l"
("Az a sok emlék?

Mi lenne? ?")
Ezt kérdik tőle - itt ér

véget az én képkivágásom, nézünk ki együtt a madárral,
és emlékeink nem fognak egymáséira szakadni,

csak itt vagyunk, meg is érintjük
EZT.
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KITEKINTÉS

Ismerkedés új lengyel filmekkel
Zakopanei tanu~ágok

Zakopanéban, a Luxusszál/oda (Ryszard Ber)
képsoraiból ismert Kasprowy szálló ból naponta
mozdulva ki a vetitésekre, lehetetlen volt nem arra
gondolnunk, hogy keltezzük pontosan a beszámo-
lót, hiszen minden eddiginél keményebb harcát
vívja a lengyel társadalom haladó része, naponta
változó eredménnyel. (Láthattuk ezt a Zakopane
utcáin dúló plakátháborúból, az odaérkezésünkkor
még érvényes sztrájkkészültségből, a tévéhiradó s a
hadsereg lapjának félig-meddig megértett közlemé-
nyeiből, II jegyre osztott élelmiszerért sorbanállók
hangulatából. )

Az 1980-as filmtermés számunkra bemutatott
kínálatában - 17 játékfilm - volt néhány olyan
rnű, amely közvetlenebbül is tükrözte Lengyelor-
szág utóbbi másfél-két esztendejének történéseit;
egy nyitottabb művelődéspolitika jegyében szaba-
dultak ki dobozból s fejeződtek be alkotások. Bo-
csássuk előre: többségük nem elsősorban politikai-
ideológiai "kényessége", hanem művészi fogyaté-
kossága következtében is elkerülhette volna a be-
mutatót - persze a vázolt (s az olvasóink által nyil-
ván - legalábbis fő vonalaiban - ismert) körülmé-
nyek folytán gyengébb film alkotója is elnyerheti
ilyenkor a politikai mártírium koszorúját.

Hiányoztak most a legnevesebb rendezők: Ka-
walerowicz, Wajda, Zanussi vagy akár Kieslowski.
Nem is lehet ezt fölróni, hiszen a filmkészités rit-
musa hozza így; a "nagyok" olykor erőt gyűjtenek.
vagy éppen nem érnek rá filmet csinálni: a társa-
dalom, a művészeti ág politikai, eszmei, szervezeti s
más kérdéseivel bajlódnak. mert néha ez az előbbre-
való. Ám a látott mezőny sem volt akármilyen:
Agnieszka Holland, Janusz Kijowski, Janusz Mor-
genstern, Edward Zebrowski, Filip Bajon - foly-
tathatnók -, a legkülőnfélébb korosztályokból. a
lengyel filmművészet irigylésre méltó gazdagságát
bizonyítják, még ha nem szerepelt is igazán lenyű-
göző filmalkotás ezen a zakopanei mustrán,

A filmek egy csoportjában

a lengyel történelem

játszotta a főszerepet. Számunkra újdonságként ha-
tott az osztrák s a porosz elnyomás, a német nyelv
kényszere ellen küzdő szabadságmozgalom bemu-
tatása; főként az ifjúság szemszögébőlláttatták a
rendezők ezeket a tragiktf korszakokat (Fiwek
rendezésében a Ha dobog a szived, a tehetséges,
másodfilmes Bajon munkájaként a Helyszíni szem-
le). Sajnos azonban: hol ~ De Amicis ösztönzése
nyomán is sejthető érzelgősség (Ha dobog a szlved),
hol a hosszadalmas, tempótlan előadásmodor
(Helyszíni szemle) csüggesztette a nézőt (Bajon
filmjében csak a kezdés stilizált-lebegtetett, Jancsó-
ra emlékeztető képsora, valamint az operatőri
munka - Jerzy Zelinski teljesítménye - dicsérhető,
aztán meg a zseniális színész, Jerzy Stuhr, aki vé-
gigmegy a kisvárosi néptelen utcán, s ebből a
"feladatból" briliáns alakítást csihol). Nem jár-
tunk sokkal jobban a máskülönben nagyszabású
Államcsíny-nyel, Ryszard Filipski filmjével sem
(amelyben a főszerepet, Pilsudski marsalIt maga a
rendező játszotta): különösen a végeérhetetlen
bírósági tanúvallomások szegték kedvünket. A
Fényes nappal (Edward Zebrowski rendezése) a
századelő forradalmi mozgalmaiban kalauzolta a
nézőt, ám éppen a legizgalmasabb mozzanatot
- bűnös-e vagy sem az egyik politikai frakció által
halálra ítélt ember - hagyta félárnyékban, csökkent-
ve ily módon az ítélet végrehajtásával megbízott
főhős vívódásának feszültségét. Ezért tört aztán az
éJre a nyugat-berlini beszámolónkban már tár-
gyalt Láz, Agnieszka Holland filmje, mely a forra-
dalmi cselekvés, etika modellszerű ábrázolása volt,
túlhaladva a lengyel történelem konkrét vonatko-
zásain (1905-6 cárizmusellenes küzdelmein). E
film tipusai, intelméi nagyon is általánosak, követ-
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Edward Zebrowski: Fényes nappal

kezésképperi: maiak - gondoljunk pl. a terroriz-
mus jelenségére -; Lengyelországért s a világért
éreztet őszinte, gondolatilag-művészileg megalapo-
zott aggodalmat Holland. Különösen a nagyszerű
Adam Ferency játékában tárul elénk meggondol-
kodtató életút: az ő Wojtek Kielzája naiv módon,
tiszta lobogással áldozza életét egy olyan küzde-
lemben, amely több józanságot, következetességet
vár el harcosaitól. S a női főszerepben Barbara
Grabowska döbbent rá bennünket arra, hogy a
forradalom nem válhatik anarchisták, alkalmi
kirándulók, romantikus lelkendezők, osztályukból
kalandra s szerelemre vágyva kilépök terepévé.
Persze mindez a film rnozaikszerűségén, helyenkinti
erőtlenségén . nem változtat; a viszonylagos föl-
értékelődés optikai csalódása játszott velünk Za-
kopanéban,

Közelebbi s távolabbi múlt fényképeződött egy-
másra Gerard Zalewskinál (Ütések) s Ewa Kruk-
nál (Pa/ace szál/oda). Érdekesebben, kísérletezőbb
módon Ewa Kruk filmjében: itt egy lengyel film-
rendező szembesül a nyugat-berlini szemlén (bár
alkotása kudarcot vall) a háborús emlékekkel, egy
bőröndöt - elmenekült francia diplomatáét - juttat
vissza tulajdonosának (pontosabban : a tulajdonos
leányának), hogy egy másik bőröndöt meg ő
kapjon cserébe egy idős lengyel asszonytól, aki
nyugaton él; a cimzett adatai reménytelenül hi-
ányosak. Stílusérzék dolgában Ewa Kruk sokat

ígér, a filmbeli film pompás teljesítmény, csak a
"romlott Nyugat" ábrázolásának neosematizmu-
sától kellene elpártolnia.

Persze valamennyiünket - szocialista országok
filmátvételi bizottságait -

a lengyel filmek jelenrajza

érdekelt a legjobban. Műfajilag, hangvételben,
megközelítési mód tekintetében a legkülőnfélébb
művek sora tartozott ide. Például a Hogyan éljünk?
(lehetne kijelent ő módban is fordítani a cimet), Mar-
cel Lozinski dokumentumfilmje, mely egyike volt a
korábban készült, de csak 1980 augusztusa után be-
mutatott alkotásoknak. Egy táborról szól a film,
ifjú családosok töltik nyarukat szép környezetben;
filmes stáb sürög-forog körülöttük, de legfőképpen
a tábor vezetősége, amely árgus szemekkel figyeli:
ki hogyan viselkedik, s minden mozzanatnak plusz
avagy minusz pont lesz a következménye. Nyilvá-
nos táblára kerül az eredmény azon nyomban, s a
végén kihirdetik a győztes családot. Ez az "életre-
való" módszer azonban - félreérthetetlenül sugallja
a film - voltaképpen a személyiség jogainak durva
megsértése, belebámészkodás a magánéletbe. Kü-
lönösen a Neptun-ünnep képsora emlékezetes: egy
fiatal apát merő jópofaságból úgy elagyabugyálnak,
hogy megszégyenült felesége alig tud lelket verni
belé. Kemény bírálata ez a mű a lengyel ifjúsági



Ryszard Filipski: Államcsiny

mozgalom egynémely fogyatékosságának, s úgy
látszik: 1980 augusztusa előtt a megbiráIt szerv
nem volt képes önbirálattal válaszolni a filmen áb-
rázoltakra. Hangsúlyoznunk kell azonban: az
izgalmas vállalkozás mégsem nőtt fel arra a szintre,
mint - mondjuk - Gazdag Gyula filmje, a Sípoló
macskakő, vagy akár - lengyel elözményre is utal-
hatunk - Zanussi munkája, a Védőszínek.

Hasonló tanulságokkal szolgált Janusz Kijowski
filmje, A leckekönyv, hasonló gyártási-bemutatási
előzményekkel. Itt az egyetemisták világa tárul
elénk, harcuk azért, hogy társadalmi küldetésüket
megtalálják. Összeütközésbe kerülnek ennek során
önmagukkal. az egyetem dékánj ával, a rendörkapi-
tánnyal, s végül - találkozván a rájuk bízott fiata-
lokkal - azt kell látniok, hogy már a legújabb
nemzedék sem éri be a készen kapott hagyo-
mányokkal ; olyasmit firtat, ami nincs a tananyag-
ban. Leegyszerűsített tartalom összefoglalás ez,
de - úgy fest - jócskán leegyszerűsít Kijowski is
- a történet ezernyi "csavarja", fordulata eHenére-,
s ami nála a film elkészítésekor még bizonyára jó
szándékú ábrázolás és pozitív indítékú sürgetés
volt, idők során - egészen más erők közbelépésére
- Olyan fordulatot vett, amivel nem lehet, nem sza-
bad egyetértenünk.

De akkor már váItsunk át Kijowski másik film-
jére, már csak a közös főszereplő. Krzysztof Za-
leski okán is. A Hangok - melyet valószínűleg rnű-

sorára tűz majd a Magyar Televízió - afféle "köz-
érzetfilm": a lengyel értelmiség (kutatógárda) bi-
zonyos szférájának hangulatát közvetíti. Hatásos,
néhol túladagolt e1emekkel, művészi jelrendszerrel
adja érzéki ábrazolatát egy bonyolult politikai-
társadalomlélektani folyamatnak, már-már a tu-
dományos-fantasztikus szemlélet tartományába
lépve át. Az elsőrangú Zaleski mellett a női partner.
Dalkowska játéka fémjelzi ezt a művet,

S két olyan film, amelyet megint csak a főszerep-
lő színész "fog össze" - persze a lényegében azonos
feladat következtében. Nehéz megfelelő jelzőt ta-
lálni Roman Wilhelmi értékelésére: szemének, te-
kintetének - arcának - művészi tartalékai kimerít-
hetetlenek. Az első filmjében "kivonul" a társada-
lomból, odahagyva kutatóintézeti állását, család-
ját, s egy pályaudvar mikrovilágának részvétteljes,
filozofikus tanulmányozásába rnélyed, hogy aztán
a rátörő televíziós stáb a halálba kergesse (Alacso-
nyabb égbolt - Janusz Morgenstern rendezése).
Persze Artur "kivonulásának" mélyebb okai rejtve
maradnak előttünk, s a film - különösen a befeje-
zés, amidőn hősünk a pályaudvar tetején menekül
a kiváncsi kamera elől, s valósággal a napba zuhan
- telítve van misztikus elemekkel. Sokkalta meg-
győzőbb - hasonló hibák ellenére - a Homály,
melyet - WilheImivel a főszerepben - Tomasz
Zygadlo rendezett. Egy éjszakai rádióadás a szín-
hely; Jan, a műsorvezető amolyan "lelki szemét-
láda" (ő maga mondja igy); bárki fölhivhatja az
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Janusz Kijowski: Hangok

élő adás során, s elétárhat ja bajait, nemegyszer az
öngyilkosság küszöbén, S Jan megállíthatatlanul
áramoltat ja magára a társadalom, a környezet
panaszait, s .átéli, magáévá szenvedi őket. Egy mo-
dern Krisztus, aki azonban nem remélheti, hogy ha-
lálával megválthatja a világot. Éjszakai életet él,
fordított életet, s a "normális" emberek csak a.
stúdió ablakából, távcsövön jutnak a közelébe;
szerelmeit rendre elszalasztja, mert az éjszakai
telefonok, az izzadtan, dadogva mondott válaszok
töltik be horizont ját , miközben még a stúdió
személyzete is közömbösen, egészen másra figyelve
éli az életét körülötte. Érdekes szinkronfeladat
lehetne ez a film - rnondjuk - Vitray Tamásnak.

Erős és tehetséges munka volt továbbá a Szere-
lem nélkül; Barbara Sass filmje egy rámenős újság-
irónőről, aki a társadalmi megtisztulást akarja
szolgálni tisztátalan, etikátlan eszközökkel és mód-
szerekkel. Mindez pedagógiai lóláb nélkül, leg-
többször tempósan és izgalmasan van előadva, s
Dorota Stalinska a fekete bőrnadrágos hősnő
- Ewa - szerepében Monica Vittire nem csupán a
külsö hasonlóság miatt emlékeztet: a nagy sztár
kiváló adottságait is visszacsillantja.

Láttunk aztán vigjátékot - (Bareja : Mackó), mely
a hasonlóság, az összetévesztés ősi dramaturgiai
patronját alkalmazva vérbő önkritikáját adta a
lengyel valóságnak, nemzeti karakternek. ám

ezzel együtt sem bizonyult igazán "fogyasztható-
nak" a nem lengyel néző számára. Film készült
a tengereket, óceánokat járó halász-halfeldolgozó
tengerészekről, a környezetük számára teherré
váló öregek gondjairól, de a társadalmi megrende-
lés indokoltságát a művészi megvalósitás nem tudta
elhitetni. Sajnálhattuk a jó színészek, Janezar.
Nowicki vergődését, és Liliana Glornbczynska szép
teste is föltárul hatott volna rangosabb célok szolgá-
latában.

A bemutatott húsz

animációs film

többségét hagyományos, meseszerű rajzfilmek tet-
ték ki, az ennél többre, másra törekvők között hol
a végiggondolatlan filozófiai' mondanivaló, hol a
grafikai-festészeti formanyelv bicsaklás a zavarta
meg a nézőt. Mindamellett Ryter, Szpakowicz,
Sznyd s mások ugyanarra a tanulságra juttattak
bennünket, mint a játékfilmek rendezői: él, létezik.
gazdagodik a lengyel filmművészet, s ez a tény -
a zakopanei vetítéssorozat - Lengyelországnak és
kultúrájának őszinte barátait. híveit csak jó érzéssel
és bizakodással töltheti el.

1981. április Kőbáti Zsolt



ELMÉLET

André Bazin filozófiája és filmelmélete
Adalékok a filmművészet gondolatiságának kérdéseihez
A filmművészet "nagykorúsága" ellenére is fejlő-
désének. lehetősége i kibontakoztatásának csak az
elején tart. Ezért a filmelméleti vizsgálódások során
mindeddig - talán még napjainkban is - hiányzott,
illetve hiányzik az a történeti távlat, az általa meg-
szerezhető tapasztalat, amely elengedhetetlenül
szükséges egy olyan bonyolult s állandóan változó,
gazdagodó jelenség, mint a mozgófénykép (és lehet-
séges alkalmazásai) igazi természetének és sajátos-
ságának a megítéléséhez.

Talán ez a legdöntőbb oka annak, hogya film-
művészet lényegér vizsgáló különböző elméletek
eddig csak részigazságokat tudtak megállapítani,
bár azzal az igénnyel fogalmazták meg őket, bogy
a filmművészet sajátszerííségét fejezzék ki. A film-
elméleti koncepciók mindegyike az egységes film-
művészeti fejlődés egy-egy viszonylag önálló sza-
kaszáboz kapcsolódott, s az ad~tt "időszakra jel-
lemző művészi sajátosságokat általánosítva vélte
felfedezni a filmmíívészet lényegét kifejező eszté-
tikai jegyeket.

Ez az elméleti magatartás mindeddig többé-
kevésbé szükségszerű volt mindazokkal a következ-
ményekkel és buktatókkal, melyek a túl szűk film-
történeti tapasztalat általánosítésaból származnak.
Itt volna végre azonban az ideje annak, hogy ezt
a filmművészettörténeti (és ebhez kapcsolódó tu-
domány történeti) szituációt tudatosítsuk, és ne
esküdjünk fel egyik vagy másik filmelméleti kon-
cepcióra mint végső igazságra.

Eizenstein filmelméleti munkássága ebben a vo-
natkozásban is példamutató. Ugyan ő is azzal kezd-
te, hogy a montázsban, illetve a különböző konkrét
montázsformákban (amelyeknek szélső megnyilvá-
nulása az intellektuális film volt) vélte megtalálni
a filmművészet lényegér kifejező esztétikai sajátos-
ságokat. Ez jellemezte elméleti magatartását a
húszas évek végéig; ezt tekintjük elméleti tevé-
kenysége első szakaszának.

A második szakasz - amely a döntő változást
hozta - a nyugat-európai, illetve az amerikai úttal

kezdődött, Eizenstein elméleti magatartásában éles
választóvonalként jelentkezett: a konkrét montázs-
formák meghatározónak vélt szerepét mindinkább
a montázselv szorította háttérbe, amely nem volt
más, mint a dialektika filmművészetre való alkal-
mazása; a jelenség és a lényeg filmmíívészeti ki-
fejezésére, az ellentétek egységének és harcának
sajátos közegben való megvalósítására. a film-
alkotásban levő sokféleség egységének, tehát a
filmművészeti szintézisnek a létrehozására szol-
gáló művészi módszer. A montázs-elv sajátos meg-
valósitása - a részleges montázsformák és az ezeket
egységbe fogó polifonikus, ilIetve szimfonikus mon-
tázs - következtében, ami konkrétabban meg-

Részlet a szerzö Eizenstein, Bazin, Kracauer és Lukács filmelméletével foglalkozó nagyobb tanulmányából.



fogalmazva végül is nem más, mint a filmalkotás
egyes összetevőinek sajátos szintézisét megteremtő
kompozíciós elvek és fogások összessége, új gyakor-
lati és elméleti problémák jelentkeztek: a filmi
belső monológ és a filmművészetben megvalósuló
szenzuális gondolkodás elmélete, a filmművészeti
szintézis problémája, a "részvevő" természet kon-
cepciója stb.

Eizenstein elméleti magatartása munkásságának
második szakaszában nyílt felfogassá vált; egy-
részt a filmművészet történeti fejlődését (és saját
művészi tapasztalatait) igyekezett általánosítani.
másrészt hipotetikusan felvázolta a filmművészet
további fejlődésének fő irányát. Természetes, hogy

André Bazin filmesztétikai koncepciója

E tanulmánynak nem célja Bazin munkásságának
általános értékelését adni. Bazin mint a francia
filmklub-mozgalom egyik apostola. mint film-
kritikus, mint a Cahiers du Cinéma egyik alapítója,
mint a francia "új hullám" bábája, elévülhetetlen
érdemeket szerzett nemcsak a francia filmművé-
szet második világháború utáni jelentős eredményei-
ben, hanem az egyetemes filmművészet fejleszté-
sében is.

Az alábbiakban csak a filmteoretikus Bazin te-
vékenységének néhány vonatkozását vizsgáljuk
meg, amelyek sokkal ellentmondásosabbak. mint
a filmművészettel kapcsolatos általános munkás-
sága, s amelyek szintén nincsenek híjával a való-
ságos értékeknek. Igaz ugyan, hogy nincs éles
választóvonal Bazin tevékenységének különbőzö
oldalai között (vonatkozik ez mindenekelőtt film-
elméleti és filmkritikusi műkődésére, ezek az olda-
lak mind pozitív, mind negativ rnódon kölcsönösen
hatottak egymásra), de az is nyilvánvaló. hogy
Bazin filmelméleti tevékenysége önmagában - vi-
szonylagos önállóságában is - vizsgálható.

Bazin filmteoretikusi (még inkább filmkritikusi)
munkássága két forrásból táplálkozott. Az egyik
forrás kétségtelenül bizonyos. a radikális francia
polgári értelmiség eszmei magatartását is meghatá-
rozó filozófiai életérzés volt. Ezt az életérzést a leg-
különbözőbb polgári filozófiai irányzatok fejez-
ték ki, s benne a polgári társadalom XX. sz.-i
válságát. kiúttalanságát fogalmazták meg. Ez a
válsághangulat a második világháború után to-
vább erősödött; a hidegháború kibontakozása, a
McCarthy-éra elbátortalanította a nyugati polgári
értelmiséget, az végképp kiábrándult a haladás
gondolatából, az általános illúzióvesztés utat nyi-
tott a polgári objektivizmusnak, ugyanakkor ezzel
együtt megnőtt a racionalizmuson túli világ vará-
zsa is.

Bazin emberi magatartása, elméleti tevékenysége
is egyesítette magában ezeket a folyamatokat, mun-
kásságában is ennek a válságnak rnély átéléséről és
kifejezéséről volt szó. Bazin ritkán nyilvánitotta ki
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törekvése egyik vonatkozásban sem volt, nem Iehe-
tett teljes.

írásomban a fentiekben jelzett problémákat
szándékozem Bazin, Kracauer és Lukács filmelmé-
leti felfogása kapcsán, nézeteiket Eizenstein ered-
ményeivel konfrontálva, részletesebben bemutatni.
Az Eizensteinnel szembeállított szerzők nagyobb-
részt (talán egyedül Kracauer a kivétel) nem a tar-
talmatlan tagadást képviselik: különösen Bazin és
Lukács elméleti munkássága mutatott fel olyan
elemeket, amelyek - a termékeny konfrontáción
túl - kiegészítik, új belátásokkal gazdag itják a film-
művészet esztétikai lényegéről vallott felfogásokat.

politikai meggyőződéset közverlenül, kora való-
ságával kapcsolatos elutasítását azonban határo-
zottan megfogalmazta: "A világban, amelyet még
rnindig (és ismét) félelemmel és gyűlölettel viselünk
el. a világban. ahol a valóságot már majdnem
senki nem önmagáért szereti, ahol ezt a valóságot
csak politikai szimbólurnként támadják vagy vé-
delmezik" - kifakadással utalt arra. hogy számára
nemcsak ellenszenves, hanem elfogadhatatlan ez a
világ. Ez egyben azt is jelzi. hogy Bazin po!gári
humanista gondolkodó volt. filmelméleti koncep-
ciójának ez a politikai "magatartás" volt a kerete.

Bazin kora valóságát elutasító politikai-filozófiai
életérzése, eszmei. filmelméleti magatartását meg-
határozó felfogása a legkülönbözőbb polgári
filozófiai törekvések eklektikus egyvelegeként kon-
krétizálódott. Ezen egyveleg domináns mozzanatai
a francia perszonalizmus, az életfilozófia (Bergson),
a fenomenológia. az "új regény" filozófiai-eszté-
tikai koncepció i voltak.

Bazin humanista magatartásában mindenekelőtt
a francia perszonalizmus társadalomra vonatkozó
nézeteinek a hatása nyilvánult meg. amely irány-
zathoz Bazin Olyannyira közel érezte magát. Ez
abból is kiderül, hogy ő volt a háború alatt a veze-
tője a francia perszónalisták ifjúsági klubja film-
szekciójának, majd a háború után rendszeresen
publikált folyóiratukban. az Esprit-oen. Bazin von-
zódása a francia perszonalizmushoz nem volt vélet-
len. Ez a filozófia a baloldali katolikus papok
irányzataként keletkezett. nagy hatással volt rá
a "szociális" kereszténység koncepciója (külőnö-
sen Charles Péguy, 1879-1914. katolikus költő
megfogalmazásában); e filozófia társadalomszem-
léletére - a marxizmus hatásaként is - a romantikus
antikapitalizmus volt a jellemző. az "ember vál-
ságá" -nak problémájára kerestek vallásos-idealista
választ, miközben az emberi humánumot, az em-
beri személyiség elidegeníthetetlen értékeit védel-
niezték.

Nemcsak Bazin humanizmusat. hanem film-
teoretikusi tevékenységét - amint azt majd az



alábbiakban Játhatjuk - sem érthetjük meg e
filozófiai hatások nélkül; igaz, számunkra sokszor
rendkívül nehéz felfejteni azt a filozófiai tolvaj-
nyelven kifejtett felfogást, amely filmtörténeti,
filmelméleti anyagba ágyazottan hol rejtettebben.
hol nyíltabban árulkodik szerzőjének filozófiai
írányultságáról, megvilágítva ezáltal a szerző ön-
magában esetleg érthetetlen és értelmezhetetlen
filmesztétikai álláspontját.

Bazin filozófiai felfogása és magatartása rend-
kivül bonyolult és ellentmondásos volt; ennek kap-
csán nemcsak nézeteinek eklektikus jellegét kell
hangsúlyoznunk, hanem azt, hogy rendkivül sza-
badon bánt a különböző filozófiai irányzatok té-
teleivel, tanulmányaiban és kritikáiban az adott
filmelméleti feladatból fakadóan választotta meg
azokat a filozófiai megfontolásokat, amelyekkel
a filmalkotásban jelentkező problémákat értel-
mezte.

A filozófiai irányzatokkal kapcsolatos látszóla-
gosan semleges és közömbös magatartását odáig
fokozta, hogy hajlandó volt azt a paradox állítást is
megkockáztatni, hogy ő filozófiailag iskolázatlan,
alkalmatlan a következetes elméleti vitára (ame-
lyen meggyőződésből vállalt, tudatos és következe-
tes elméleti magatartást értett), ahogya Rossellini
védelmében című, Guido Aristarcóhoz írott, nyílt
levelében is írta: " ... én elismerem saját elégtelen
elméleti felkészültségemet, látva azt a komolyságot
és állhatatosságot, amelyet az olasz baloldali kri-
tika képvisel a neorealizmus lényegének a kutatásá-
ban ... én nem támaszthatok arra igényt, hogy az
Ön nézeteivel szembe tudok állitani valamennyire

is szilárd elméletet, és olyan pontosan, ahogy ezt
Ön teszi ... "

Mindazt, amit Bazin itt önmagáról mondott,
nem szabad szó szerint vennünk; látni fogjuk, hogy
érdemes és szükséges felfejteni felfogásának filo-
zófiai megfogalmazásait, mert ezek méhében a
filmművészet valóságos esztétikai problémái rej-
tőzködnek. Ugyanakkor majd azt is látjuk, hogy
Bazin közömbössége az ideológiai problémákkal
kapcsolatban csak bizonyos határok között igaz, e
határokon túl megszűnik toleranciája, kiviláglik
álláspontjának korlátozott volta, amely - számta-
lan közvetítő mozzanaton keresztül - filmelméleti
koncepcióját is meghatározta.

Bazin filmelméleti munkásságának másik for-
rása a filmművészet története, pontosabban a
filmtörténet tanulmányozása során nyert tapaszta-
lat. Az is kétségtelen, hogy a filmművészet törté-
netében az olasz neorealizmus volt Bazin nagy él-
ménye, rnivel egyrészt benne láthatta rnűvészileg
kiteljesedni azokat a megfontolásokat, amelyeket
a filmművészet sajátszerűségével kapcsolatban már
előzőleg általánosságban megfogalmazott, más-
részt ez az irányzat jó aikaimul szolgált Bazin
politikai-filozófiai magatartásának kifejezésére is.

Bazin formálódó filmelméleti koncepciójának
- amely kezdettől fogva bizonyos filmtörténeti
tapasztalatra támaszkodott - és az olasz neoraliz-
mus filmművészetének találkozása olyan ritka és
szerenesés elméleti konstelláció volt - melynek oka
az azonos társadalmi, politikai és világnézeti ala-
pokban keresendő -, amely Bazin kiteljesedő film-
elméleti munkássága valóságos értékeinek alapjává
vált.

Bazin filmelméleti koncepciójának feltárása
Bazin filmelméleti koncepciójának az értelmezésé-
ben a legkülönbözőbb véleményekkel találkoz-
hatunk; jól tükröződnek ezek a Cahiers du Cinéma
Bazinnék szentelt Emlékszámában (1959. január.
91. sz.), ahol egyesek azon keseregnek, hogy Bazin
nem hagyta ránk esztétikájának összefoglalását,
mások azt ünneplik, hogy Bazin nézetei teljesen és
világosan kifejtett egységes rendszert alkotnak.

Úgy vélem - s az alábbiak ezt majd igazolják
vagy megcáfolják -, hogya két ellentétes vélemény
egyike sem igaz; mert egyrészt Bazin nézetei való-
ban sajátos. összefüggő rendszert alkotnak ugyan,
másrészt e rendszert fel kell tárni, mert tele van
ellentmondással, paradoxonnal, fenomenologikus
kétértelműséggel. amit tovább bonyolít, hogy Bazin
sokszor nem törekszik tudományosan pontos foga-
lomhasználatra, irásainak jellege esszéisztikus, in-
kább választékos publicisztika, mint tudományos
megnyilatkozás.

Ezért kell Bazin filmesztétikai koncepcióját fel-
tárni, melynek során az egymásnak ellentmondó
szövegeket egy összefüggő filozófiai és filmelméleti
rendszer részeként kell értelmeznünk, kiegészíte-

nünk, hogy e koncepció lényege világossá és ért-
hetővé váljék.

I. A FÉNYKÉPI ÉS A FILMI ÁBRÁZOLÁS
- VALAMINT A FILMMŰVÉSZET
ONTOLÓGIÁJA

Bazinnek egyik első, de filmelméleti koncepciója
megértése szempontjából mindenképpen legfonto-
sabb írása A fényképi ábrázolás onto!ógiája (1945)
cimű tanulmánya volt. Ezt a tanulmányt - ahogy
Bazin filmelméleti .koncepcióját sem - nem lehet
megérteni Bergson filozófiája, különösen sajátos
dualista időfelfogásának ismerete nélkül.

Bazin ebben a tanulmányában adottnak és is-
mertnek veszi a bergsoni időfelfogást, és nem tesz
mást, mint a Bergson által kialakított megkülön-
böztetést (a "Le temps" és a "La durée" között)
használja az egymástól alapvetően különbözövé
tett idők jelzésére, ennek minden filozófiai követ-
kezményével együtt. Ezért a bazini szövegekben
ennek az időfelfogásnak a jelenlétét és konkrét
filmelméleti értelmét is fel kell tárnunk.
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A fénykép sajátosságával kapcsolatban elsőként
talán arra utalok, hogy Bazin a fényképet, a fény-
képi tükrözést - amely számunkra ••csak" vissza-
tükrözése a fényképezett tárgynak - azonosítja
magával a lefényképezett tárggyal; a következőket
irva: " ... a dokumentum-érték nélküli fénykép is
a modell ontológiajában gyökerezik, magával a
modellel azonos."

Álláspontjának egy másik fontos eleme, hogy
szerinte - a fényképezőgép objektivje miatt - a
fényképezés folyamatából az emberi szubjektivitás
ki van zárva: "Valamennyi müvészet az ember
jelenlétére van alapozva, egyedül a fényképészetből
hiányzik az ember." Ennek következtében a való-
ság olyan rejtett oldalait tárhaljuk fel és olyan
valóságosan, amire eddig nem volt lehetőségünk,
hisz: " ... a fényképezés arra ad lehetőséget, hogy
a világot olyan hiteles ábrázolásban csodálhassuk,
amilyet a magunk szemével sohasem láthattunk ... "

A tanulmány - s az egész bazini filmelméleti
koncepció - titkának egyik kulcsa a következő
idézet megfejtésében van: " ... a fénykép a művé-
szi alkotással ellentétben nem az örökkévalóságot
ragadja meg, hanem csak az időt (..Ie temps" N.z.)
balzsamozza be és menti meg az elmúlástól."

E szövegek kőzül kétségtelenül ez a legutolsó
a perdöntő, amelyből kiderül, hogy a fényképi
ábrázolás Bazin szerint a bergsoni objektív időt
("Ie temps") rögzíti. Bergson szerint ez az objektív
idő egyirányú, csak térbeli és meanyiségi változá-
sok mennek benne végbe. Ez a gyakorlat és a tu-
domány ideje, amelyet az 'értelem, a racionális
gondolkodás vizsgál, amelynek az eredményei bi-
zonytalanok, alkalmatlanok az élet lényegének a
feltárására.

A fényképi ábrázolás ontológiai sajátosságait
tehát ennek az objektiv időnek a tulajdonságai
határozzák meg. Ez teszi érthetővé azt, hogy a
létezésnek ezen a szintjén Bazin szerint értelmetlen
a valóság és ennek fényképi rögzítése között bár-
miféle különbséget keresnünk, hisz ontológiai
lényegük közös: mindkettö (mind a valóság, mind
annak fényképi mása) az objektív időben létezik.

Bazinnél ezzel megkezdődik egy olyan folyamat,
amely a későbbiek során rendkívül fontossá válik:
annak hangsúlyozása ugyanis, hogy a fénykép
(majd a film-kép) teljesen hasonló, ontológiailag
azonos azzal a tárggyal, amelynek a képe. Bazin - a
bergsoni objektiv idő tulaidonsagan túl - ezt még
azzal is indokolja, hogy a tárgy és az azt rögzítő
objektív közé nem iktatódik be az ember, s ennek
következtében a fényképezés folyamatából ki-
küszöbölődik az emberi szubjektivitás. Utóbbi
állitásának van bizonyos igazsága, a fénykép
ugyanis dezantropomorf módon rögzíti a való-
ságot; ezért láthatjuk úgy a világot, ahogy azt
saját (szubjektivitástól nem mentes) szemünkkel
sohasem láthatnánk.

Ha a fényképi ábrázolástól tovább haladunk,
akkor a film problémájába ütközünk. Mi a film
Bazin szerint? A film nem más, mint ". .. a fény-

84

kép objektivitásának kiteljesedése az időben (..le
temps"-N. Z.)"

Ez az állitás megint nagyon fontos része a bazini
felfogásnak. ahol újra fontossá válik az adott idő-
minöség, mert ez mutatja meg a film, a mozgó-
fénykép ontológiai státuszát; s ez megint nem más,
mint az objektiv idő, a "le temps". Éppen ezért
azok a fogások, nyelvi eszközök, amelyeket a film-
felvétel során alkalmaznak (így pl. a montázs is),
az objektív időben léteznek.

Ez a filmi ábrázolás, amely ontológiailag azonos
a fénykép i ábrázolással. magába építi a fényképe-
zésnek azt a tulajdonságát - amit az előzőekben
már értelmeztünk -, hogy" ... a dolgok valóságát
magára az ábrázolásra képes átvinni."

A filmfelvétel folyamatában azonban - a film-
művészeti ábrázolás itt még nem tárgyalható okai
miatt, s ez a bazini filmelméleti koncepció másik
kulcsa - Baziri szerint: "Először történt meg, hogy
a dolgok ábrázolása időben ("la durée"-N.Z.)
való létezéstik ábrázolásává. mintegy a változásai k
bebalzsamozott múmiájává válik."

Bazin filmesztétikai koncepciójának lényegét
megfogalmazó eme mondatában a bergsoni tar-
tam ("Ia durée") időfogalmát használta, jelezve,
hogy a filmfelvétel folyamatában valami döntő
változás történt: létrejött a filmművészeti alkotás,
amelyben egyrészt megőrződik a fényképi és filmi
ábrázolás sajátos valósághűsége, másrészt onto-
lógiailag egy minőségileg teljesen más síkon, a tar-
tam világában jön létre a valóság filmművészeti
rögzítése.

Bergson szerint e tartam a tudat ideje, a "konk-
rét" vagy a "pszichológiai" idő, olyan egymás-
utániság, amelyben a múlt és jelen együtt van; ez
a minöségi változások szférája, az élet igazi lényege
ezen a síkon létezik és tárulkozik fel. Ez a tartam
irracionális, lényegét csak intuicióvallehet átélni és
megismerni.

Bergson álláspontja az, hogy ez a kétfajta idő-
minőség és a bennük való létezők ontológiailag
ugyan teljesen különböznek egymástól, de kevered-
hetnek egymással, bár egyik sem mehet át teljesen
a másikba.

Bazin szerint a filmművészetben létrejött for-
dulat lényege az, hogy bár a filmalkotásban levő
fénykép i ábrázolás azonos magával az ábrázolt
valósággal, mégis alapvetően különbözik tőle, mert
a filmművészeti ábrázolás következtében minöségi-
leg teljesen más időben, a tartamban jut létezés-
hez.

Ezért állitja, hogy a művészetek (igy a film-
művészet is, ellentétben a fényképi és a filmi ábrá-
zolással) "... a való világ hasonlatosságára egy
olyan ideális világot kezdenek teremteni, amely
maga is önálló időbeliséggel ("la durée "-N. Z.)
rendelkezik, amely a forma örökkévalóságával
akarja legyőzni az időt ("Ia durée?'-N.Z.)."

Ezek után körvonalazhat juk Bazinnek a film-
művészet ontológiájával kapcsolatos felfogását. A
filmművészet e két - lényegüket tekintve teljesen



különbözö - idő keveredése, hibridizációja; benne
egyesül a fényképi és a filmi ábrázolás objektiv
ideje (le temps) és a filmművészeti ábrázolás ideje,
a tartam (la durée) .

A filmművészet hibrid ideje s ebből fakadó
ontológiai sajátossága tehát azt jelenti, hogy a film
által az objektív időben kiteljesített fényképi ábrá-
zolás valósága összekeveredik a filmművészeti
ábrázolás által a tartamból kiemeIt minőségekkel,
ennek következtében a filmművészet ontológiája
a legyöngített tartam, a tartam valamilyen közép-
állapotban, amelytől két irányban is történhet
mozgás: egyrészt közeledés történhet az objektív
időhöz, másrészt a teljes tartamhoz.

Mindezek következtében a filmművészetben te-
remtett világ egyrészt azonos az objektív időben
létező valósággal, másrészt mégis kardinálisan
különbözik tőle, mivel más időben, a tartamban
létezik. Ezt az ontológiai változást a filmművészeti
ábrázolás hozza létre, amely - most még csak
filozófiailag jelezve lényegér - az intuíció által,
bizonyos emberi-műveszi motivációk alapján, az
objektiv időben levő valóságot a tartamba transz-
formálja, ezzel ezt a valóságot megszabadítja az
objektív időben létezés mennyiségi változásainak
esetleges és múlékony állapotától, és a tartamban
létezők, az élet igazi lényegét birtoklók ontológiai
minőségével ruházza fel.

Bazin gondolatainak idealista fogalomrendszeré-
ben a filmművészet esztétikai lényegének külön-
bözö valóságos mozzanataí nyertek megfogalma-
zást; itt mindenekelőtt a fényképi ábrázolás de-
zantropomorf jellegére, a filmi kettős tükrözés
problémájára, a fényképszerű tükrözésre mint a
filmművészet egynemű közegének egyik fontos
összetevőjére kell utalnunk.

I A fényképi ábrázolás dezantropomorf jellegéről
már szóltam. A filmi kettős tükrözés kapcsán
jeleznem kell, hogy ha számomra elfogadhatatlan
is a bergsoni dualista időfelfogásból származtatott
ontológia, úgy vélem, ezzel Bazin a filmi kettős
tükrözés problémájára érzett rá, amelyben a tük-
rözés első foka a fényképi ábrázolás dezantro-
pornorf módon történő, valóságot rögzítő szakasza.
(A kettős tükrözés második szakaszáról később, a
filmművészeti ábrázolás kapcsán fogok beszélni.)

A bazini filmesztétikai koncepciónak kétségtele-
nüllegértékesebb része az a belátás, hogy: "A fény-
képezés azzal a jó tulajdonsággal rendelkezik,
hogy a dolgok valóságát magára az ábrázolásra
képes átvinni." Ezzel Bazin - ha idealistán eltorzít-
va is - a filmalkotás fényképi jellegéből fakadó
valósághűségét hangsúlyozta; a filmelmélet ezt a
filmi sajátosságot általában fényképszerűségként
emlegeti. Az ezzel kapcsolatos bazini álláspont
azért figyelemre méltó, mert kétségtelen, hogy a
fényképszerűségnek fontos szerepe van a film-
művészetben úgy is, mint a filmművészet egynemű
közege döntő meghatározó mozzanatának, s úgy

is, mint a filmművészet történetében létrejött egyik
stílusirányzat domináns esztétikai jegyének.

Ezért nem véletlen, hogy sokan hajlanak arra
- Bazin álláspontját is félreismerve -, hogya fény-
képszerűségben véljék megtaláJni a filmmövészet
esztétikai sajátszerűségét. Ennek az álláspontnak
a képviselői elmarasztalják Bazint abban, hogy
filmesztétikai koncepciója nem teszi lehetövé a
filmművészeti alkotás elválasztását a filmi kifeje-
zés más formáitól. Ez a helytelen vélemény abból
fakad, hogy Bazin koncepcióját azonosítják a fény-
képszerűséggel magával (illetve a belőle fakadó
következményekkel), holott Bazin koncepciójában
a fényképszerűség csak az egyik meghatározó elem,
mig a másik - talán még ennél is fontosabb - a sajá-
tos filmművészeti ábrázolás, amely a tartamból ki-
választott minőségeket összekapcsolja a fénykép-
szerűséggel rögzített valósággal. Bazinnél a film-
művészeti ábrázolás léte vagy hiánya teszi lehetövé
a filmi kifejezés különbözö megnyilvánulásainak
szétválasztását a művészi és a nem-müvészí for-
mákra.

II. A FILMMŰVÉSZETI ÁBRÁZOLÁS
TERMÉSZETE

A fentiekből következik, hogy Bazin filmesztétikai
koncepciójának megértéséhez legfontosabb a film-
művészeti ábrázolás problémájának megvilágitása.

Itt természetesen felvetődik az a kérdés, mi az
álláspontja Bazinnek azzal kapcsolatban, hogy ho-
gyan jön létre ez az ábrázolás, ki és rnilyen motivá-
ciók alapján valósítja meg, milyen képességek által
és milyen célok érdekében?

Magától értetődne, ha azt mondhatnám, hogya
filmrendező (vagy a filmrendező és a kollektíva)
hozza létre a filmművészeti ábrázolást ilyen és ilyen
személyiségjegyek, valamint bizonyos determínán-
sok következtében. A felelet ezekre a kérdésekre
annál könnyebbnek tűnhet, mivel van Bazinnek
egy tanulmánya: A fi/ma/kató szemé/yiségérő/,
amelyben - legalábbis azt várhatnánk - e kérdésre
igyekszik választ adni. Szó sincs azonban arról,
hogy e tanulmány megkönnyít ené feladatunkat.
Bazin ugyanis vitát folytat " ... a filmalkotó sze-
mélyiségét előtérbe helyező kritika megalapozott-
ságát védő barátai"-val, mert azt állítja, hogy
". .. bár a filmalkotó személyiségének hangsúlyo-
zása véleményem szerint nem is egy tévedést hor-
doz magában, a végső eredményt tekintve még
mindig elég termékeny ahhoz, hogy ne akarjuk
teljes mértékben elvetni."

Ennek az álláspontnak is van filozófiai háttere,
ami nem más, mint a francia perszonalizmus sze-
mélyiségfelfogása ; köztudott. hogy Mounier - a
francia perszonalizmus megalapítója - a romanti-
kus antikapitalizmus részeként a polgári személyi-
séget is mint önző és tökéletesedésre képtelen
lényt, elutasította.

Bazin "teljes mértékben" nem vetette el a film-
alkotó személyiségének előtérbe állitását szorgaí-
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mazó elméleteket, de nem véletlen és érthetetlen,
hogy e tanulmányából nem tudjuk meg, mi Bazin
véleménye az alkotó személyiség természetéről, az
alkotás születésének folyamatáról. A legtöbb, amit
ezzel kapcsolatban elmond, a következő: "Az, amit
lángésznek nevezünk, végső fokon ugyanis a vitat-
hatatlanul egyéni adottságok, a tündérek ajándéka,
és a történeti pillanat bizonyos fajta eredőjeként
jön létre. A lángész hidrogénbomba."

Ezek után magunk vagyunk kénytelenek utána-
járni, hogya "tündérek" mit ajándékoztak a film-
alkotás létrehozóinak ; ennek érdekében alaposan
szemügyre kell vennünk Bazin írásait, hogy ki-
nyomozzuk. a film, majd a filmművészeti alkotás
véleménye szerint milyen törekvések és képességek
következtében jön létre?!

1. Egy kis kitérő: a filmfelvevő és -vetítő technikai
apparátusának létrejötte
Vizsgáljuk meg először a filmfelvevő és -vetítő
apparátusának. tehát a filmtechnika megteremtésé-
nek bazini koncepcióját. Ez annál könnyebb, mert
Bazin ezzel kapcsolatos véleményét - reá nem
mindig jellemző világossággal és egyértelműség-
gel - A totális film mltosza cimű tanulmányában
kifejtette.

Ebben az írásában azt kívánta bizonyitani, hogy
a film egy mitosz teljesedése, s ezért a film technikai
apparátusa nem a technikai-tudományos fejlődés
(tehát a racionális gondolkodás) terméke, amely
meghatározott társadalmi igények következtében
a történeti-társadalmi fejlődés adott szakaszában
jön létre, hanem a filmtechnika megszületése - az
előbbiekkel ellentétben - a mítoszban rejlő intenció
testet öltése, s általa az emberiségnek az az örök
idők óta létező vágya valósult meg, hogya való-
ságot totális teljességben ábrázolja.

Bazin e véleményének kifejtése során - többek
közott - megtudj uk, hogy:

"Á film - idealisztikus fenomén. Eszméje telje-
sen kész formában létezett az emberi agyban, mint
a platoni égben, és minket sokkal inkább az anyag
kitartó ellenállása az eszmének babonáz meg,
semmint azok az elképzelések, amelyeket a fel-
találók fejtettek ki a technikai felfedezések során.

Ily módon a film majdnem semmivel sem tarto-
zik a tudományos kutatás szellemének. Nem a tu-
dósok váltak rnegteremtöivé."

Bazin nem véletlenül hivatkozott a "platoni
égre"; Platonnak kitüntetett szerepet tulajdonított
- bármennyire furcsán hangzik is - a filmtechnika
megteremtésében. Szerinte ugyanis: "Természete-
sen éppen Platon munkái adták a lökést a szám-
talan technikai felfedezéshez, lehetövé téve alkal-
mazását a népi szükségletek változó elképzelésé-
hez." Majd ennél is tovább megy, kijelenti, hogy
minden tudományos közvetítés nélkül Platon ered-
ményei közvetlenül kapcsolódnak, sőt egybeesnek
Nicephore Niepce munkájával ; minden bizonnyal
a mítosz megvalósulása következtében.

Bazin részletesen taglalja, hogy a filmet nem
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tudósok, nem feltalálók (tehát nem az értelem, a
racionális gondolkodás képviselői) fedezték fel,
hanem a platoni intuiciót - amelyet Platon talán
a hires barlang-hasonlatában fogalmazott meg -
realizálók, azok a "fanatikusok, a máníákusok,
a film önzetlen úttörői, ... akik nem vállalkozók,
nem tudósok, hanem képzelőerővel biró megszállott
emberek voltak. A film megszületett, hála ezek
mítosz szülte rögeszmés eszméik összeállitásá-
nak - a totális film mítoszának."

Ha a film technikai apparátusának születése a
rögeszmés eszmékhez, az intuicióhoz, a mítosz-
hoz - s nem a racionális gondolkodáshoz, a tudo-
mányhoz - kötődik, akkor Bazin értelmezésében
a filmművészeti ábrázolás folyamata (éppen Platon,
Bergson intencióit realizálva) mennyivel inkább
irracionális, intuícióhoz kötött, ahogy ezt majd
az alábbiakban láthatjuk.

2. Bazin realizmus-fe/fogása, je/esül: az olasz
neorealizmus
Mivel a filmművészeti ábrázolás motivációit és jel-
lemzöit a filmalkotó személyiségjegyeinek oldalá-
ról nem lehetett felfejteni , a filmalkotáshoz kell
tehát fordulni, hátha ennek értelmezésével meg-
kapjuk kérdéseinkre a magyarázátot. Ez mindenek-
előtt úgy végezhető el, ha a filmművészeti ábrázo-
lást, Bazin filmelméletének e centrális problémáját,
a filmművészeti realizmus kapcsán vizsgáljuk meg.

Nem szükséges Bazin realizmus-felfogását álta-
lánosságban bemutatni, ugyanis ennek megkisér-
lése nemhogy rnegkőnnyítené, inkább bonyolítaná
problémáinkat, mivel e fogalom értelmezésével kap-
csolatban számtalan, egymásnak ellentmondó ba-
zini állitással találkozhat az olvasó. Ezért a realiz-
mus általános jellemzése helyett az olasz neorealiz-
mus bazini felfogását kiséreljük rnegvilágítani, "hisz
véleménye szerint ez a realizmus fejlődésének
egyik, számára legfontosabb megnyilvánulása volt.
Az olasz neoralizmus esztétikai jellemzőinek bazini
kifejtése egyúttal megmutatja Bazinnek a film-
művészeti ábrázolás lényegével kapcsolatos állás-
pontját is.
a) A realizmus paradoxona: "a neorealizmus min-
deneke/őtt onto16giai alapállás, és csak másodsor-
ban - esztétikai pozíció".
Bazin alcím ként szereplő kijelentése fontos kiinduló
tézise volt: szerinte tehát a filmművészeti ábrázolás
minden filmtörténeti megnyilatkozására, így az
olasz neorealizmusra is érvényes az az ontológiai
adottság, hogy a filmalkotásban az objektív idő-
ben létezők közül kiemeltek (s a fényképszerűség
következtében valóságukat megtartók) és a tartam-
ból származók keveredésével és hibridizációjával
létrejött ontológiai minöség, a legyöngített tartam
ölt testet.

Bazirinek ez a véleménye A fényképi ábrázolás
ontolágiája clmű írásában nyert megalapozást, s
nála olyan dogmává vált, amely evidenciája miatt
nem igényelt újabb bizonyítást.

Ugyanakkor a realizmus esztétikai pozlció is,



amelyet a filmművészeti ábrázolás sajátos termé-
szete biztosit; a realizmus e két oldala ellentmond
egymásnak, ezért szerinte: " ... a rnűvészetben
minden realizmus alapjában esztétikai paradoxon
van, amely követeli a maga megoldását."

A filmalkotásban ez a paradoxon az objektív
időben létezők rögzítésének és a filmművészeti
ábrázolás intencióiból származó, egymásnak ellent-
mondó feladato knak az együttes megvalósításából
származik.
A paradoxon egyik oldala: az ontolágiai alapál/ás
Hogy a realizmus mindenekelőtt ontológiai alap-
állás, az a valóság tényeihez való viszonyában je-
lentkezik. Ezek a tények az objektív időben létez-
nek, és azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek,
amelyeket a .Jétezésnek ez a szférája biztosit szá-
mukra.

Bazin szerint ezek a tények azáltal, hogy az em-
beri szubjektivitás beavatkozása nélkül (legalábbis
a fényképezés folyamatában, az objektív már be-
mutatott természete miatt) önmagukban léteznek,
- többértelműek. Az ember értelmi beavatkozása,
az a törekvése, hogy értelmezze őket, megszünteti
többértelműségüket, de ezzel megsemmisiti tény-
voltukat. Ez a tény - irja Bazin -: "Lévén a fel-
dolgozatlan valóság része, önmagában sokfajta és
többértelmű, értelmét csak más "tényekből" logi-
kailag lehet kihárnozni, s a köztük való kapcsolat
spekulativ módon tételeződik."

A fenti idézetből érezhető, hogy Bazin ellene van
a tények értelmezésének, ahogy valamilyen meg-
fontolásból való felhasználásuknak is; ezért irta:
"A tények, azok tények; a mi képzeletünk fel-
használja őket, de ugyanakkor azok a priori funk-
ciója egyáltalán nem abban van, hogy ami fan-
táziánkat szolgálják."

Az objektív időben létező valóság mind ilyen
tény, az ember is: "Az ember önmagában - egy
a sok tény közül, akinek nem kell a priori semmi-
féle kitüntetett jelentőséget adni."

Bazin tényekkel kapcsolatos itt bemutatott fel-
fogásának filozófiai forrásvidéke közismert: az
ős-forrás kétségtelenül Kant (a dolgok önma~uk-
ban, tőlünk függetlenül léteznek, de értelmezhetet-
lenek - megismerhetetlenek), de a fenomenológiai
filozófiai irányzat újraértelmezésében. A fenomeno-
lógia ugyanis abban az irányban hatott, hogy egy-
részt e.rősödött Bazin tisztelete a mindennapi tudat,
s az altala megragadható, a közvetlenül látható
- hallható iránt, másrészt az értelmezhetetlenség
mellett fokozottabb hangsúlyt nyert a tények több-
értelműsége.

Ugyanakkor igazságtalan dolog lenne Bazin
filmelméleti koncepcióját csak azért elmarasztalni,
!llert idealista filozófiai forrásokból táplálkozik; ha
Jobban odafigyel ünk Bazin mondandójára, akkor
azt látjuk, hogy ezek a filozófiai megfontolások,
ahogy Kantnál, a filmelmélet szférájában is Janus-
arcúak. Mert kétségtelen ugyan, hogy egyrészt e
filozófiai megfontolásokból származik Bazin anti-
íntellektualizmusa, másrészt - mintegy Kant

materialista tendenciájának továbbviteleként - van
itt valami "szégyenlős" materializmus is, a való-
sághoz való görcsös ragaszkodás, a valóság olyan
objektív rögzítésére, megőrzésére irányuló szán-
dék, amely rőgzítést az emberi szubjektivitás nem
deformálja, nem hamisít ja meg.

A filmalkotás fényképszerűségböl származó va-
lósághűsége ebből a "szégyenlős" materialista
filozófiai megérzésből táplálkozik, ez segíti elő
annak a belátását, hogy a film egynemű kőzegét
a hétköznapi érzékeléshez való maximális hasonló-
ság határozza meg. Ennek belátása, illetve ennek a
problémának a kidolgozása terén elért eredmények
jelentik Bazin filmelméleti koncepciójának igazi
értékeit.

Bazin e probléma vizsgálatához ugyanakkor
nemcsak általános filozófiai megfontolásai követ-
keztében jutott el, a filmtörténet tanulmányozása
is ehhez a belátáshoz vezette el, amit a hangosfilm
fokozott valósághűsége kapcsán nem egyszer ki-
fejezésre is juttatott.
A paradoxon másik oldala: az esztétikai pozíció
A paradoxon tehát azért van, mert Bazin számára
is nyilvánvaló, hogy a valóságot nem lehet a maga
teljességében és puszta önmagában rögzíteni. Ezért
kellett azt írnia, hogy: "A valóság hű meg teremtése
még nem művészet."

A valóság hű visszaadása tehát nem a tények
rnennyiségén múlik, szükségszerű és elkerülhetet-
len a valóság tényeinek (az objektív időből való)
kiválasztása, ez mindenképpen a szubjektivitás
mozzanatát is beleviszi a valóság rögzítésébe. Ezt
a kiválasztást ugyanis valakinek (vagy valakiknek)
nyilvánvalóan el kell végezni, méghozzá valamilyen
megfontolások alapján.
A tények kiválasztását nem lehet az értelemre bízni
Az objektív időből kiválasztott tényekkel megindul
a filmművészeti ábrázolás folyamata, amelynek
kapcsán Bazin egyik legfontosabb állitása, hogya
tények kiválasztása nem lehet az értelem munkája,
hogya tényekhez nem lehet a racionális gondol-
kodás eszközeivel hozzányúlni, hogyatényeket
nem lehet értelmezni, mert ezek - csak önmaguk-
ban tények - az interpretálás során elvesztik több-
értelműségüket, megszűnnek önmaguk lenni, és
"tényekké" válnak, s " ... mint teljesen haszna-
vehetetlen »tények« válnak érzékelhetővé, mint
az absztrakció konkrét parazitái, melyeket ki kell
küszöbőlni, "

Bazin a racionális gondolkodás, az értelem mun-
káján (melyet a priori magatartásnak is nevez) a
valósággal kapcsolatos mindenféle teleologikus
viszonyulást ért, legyen az akár dramaturgiai, akár
erkölcsi, akár politikai-ideológiai megfontolás, cél-
kitűzés.

Bazin ezen álláspontja - Bergson szellemében -
eleve feltételezi, hogy az ember értelmi tevékeny-
sége a valóság szubjektive eltorzított feldolgozását
eredményezi, ezért a művészi alkotófolyamatból a
művészi tudatosság minden formáját, minden meg-
nyilatkozását elvileg kiküszöbölendőnek tartja.
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Bazin filmelméleti koncepciójának alapját képező
filozófiai megfontolások Janus-arcának ez a másik
oldala: a művészi alkotófolyamat értelmezésében
az elvileg vállalt anti-intellektualizmus, amely
abszolút ellentéte Eizenstein filmelméleti és film-
rendezői tevékenységének.

Szeretném hangsúlyozni, hogy Bazin harcos
anti-intellektualizmusa nem a hamis tudat, annak
a valóságot valóban eltorzító, a műalkotás és a
valóság viszonyát megnyomorító formája ellen
lépett fel, hanem az alkotói tudatosság ellen általá-
ban, kifejezve az ész és értelem hatalmával és lehe-
tőségeivel szembeni azon kozmikus pesszimizmu-
sát, amely a polgári értelmiség gondolkodását a
századfordulótól kezdve mindinkább jellemezte.

A fentiek fényében válik érthetővé, hogy Bazin
az olasz neorealizmus megkülönböztető jegyének, a
realizmus minden megelőző formájától való különb-
ségének azt tartja, hogy: " .. az a valóságot a priori
nem rendeli alá semmiféle nézőpontnak."

Bazin felfogásának ezt a perdöntő állítását
mindenekelőtt De Sica, és filmje, a Biciklitolvajok
elemzése kapcsán igyekezett igazolni. Egyik példá-
jában, amelyet érvként kezel, Bazin arról beszél,
hogy szerinte egy propagandisztikus film azt akarta
volna bizonyítani, hogy Ricci - a Biciklitolvajok
főhőse - szükségszerűen nem találhatja meg el-
lopott kerékpárját. ám De Sica megelégedett annak
bemutatásával, hogy ez a munkás nem találta meg
azt, mert: "Az események nem szolgálhatnak
- lényegük szerint - valaminek a jelzéseként, vala-
miféle igazságnak a szimbólumaként, amelyről
meg akarnak győzni bennünket; mert az esemé-
nyek megőrzik saját súlyosságukat. minden saját-
szerűségüket, a tény egész sajátos kétértelműsé-
gét."

A Biciklitolvajok másik sokat idézett, s Bazin
által is példaként szereplő része az, amelyben az
apa kisfiával - biciklijük ellopása után - az osztrák
szeminaristákkal találkozik, amikor az eső elől
rnindnyájan az eresz alá menekülnek. Ezek a
szerninaristák - figyelemre sem méltatva az apát és
fiát - az eresz alatt csak fecsegnek, s így nem is
szerezhetnek tudomást az apa tragikus helyzetéről.
Bazin ezt a találkozást az élet véletlen tényeként
kezeli, s mint ilyenrőljelenti ki, hogy "Ugyanakkor
nehéz lenne ennélobjektívebb antiklerikális szitu-
ációt létrehozni." Ám - s folytatja Bazin nézetének
kifejtését - De Sicánál : "Teljesen világos - s én
húsz hasonló példát hozhatnék -, hogy az esemé-
nyek és szereplők sohasem valamilyen társadalmi
tézis bizonyítására szolgálnak."

Bazin szerint legfeljebb arról lehet szó, hogya
valóság tényei - minden tudatos rendezői beavat-
kozás nélkül - egyben ábrázolásként is egzisztál-
nak; ennek a filmművészeti ontológiai pozíciónak,
(melynek lényege a már elemzett hibrid jelleg) a
kifejezésére hozta létre Bazin az "ábrázolás-tény"
terminus technikusát.

Az adott példa bazini értelmezésével nem lehet
egyetérteni. Mert apa és fiú, valamint az osztrák
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szeminaristák találkozása, ha önmagában nézzük,
valóban véletlennek fogható fel, de igy nem jön
létre az antiklerikális szituáció, Ez a találkozás csak
azáltal és csak annyiban veszi fel ezt az anti-
klerikális jelentést (tehát nagyon is határozott
"társadalmi tézist"), amennyiben ez a szituáció a
filmalkotás egészének a részeként értelmeződik, s
csak a film egésze által minősülő különböző maga-
tartások tartalmainak egymásra vonatkoztatása
eredményezi emlitett minőségüket.

Itt ugyanis - egy szélesebb összefüggés, a film-
alkotás keretében - e találkozás során igenis az
"események ... valamiféle igazságnak a szimbólu-
maként" jelennek, jelenitődnek meg, az antikleri-
kalizmus politikai-világnézeti megfogalmazásaként.

Bazin tévedésének alapvető oka idealizmusában
és a dialektika hiányában keresendő: mert a való-
ság (mindenekelött a természeti valóság s csak
részben a társadalmi) közömbös, cél nélküli, de
a művészeti alkotás sohasem lehet jelentés nélküli,
puszta foglalata, passzív visszatükröződése a (filo-
zófiai alapállástól függően tudatos vagy tudattalan)
természeti és társadalmi valóságnak. Az esztétika
története gazdag tárházát adja az ezzel kapcsolatos
vitáknak (lásd pl. Goethe Diderot kritikáját).

Baziri sajátos ontológiai felfogása következtében
játszik azzal a kanti gondolattal, hogy " ... a
szépművészetet mint természetet kell szemlél-
nünk, ... " csak így érthetjük meg olyan kijelen-
téseit, hogy "A fényképen. vagyis annak a világ-
nak a természeti képén keresztül", ... ugyanakkor
állandóan megfeledkezik arról, hogy a természet
közömbösségével szemben a művészet az esztétikai
eszme megvalósulása. jelentéssel bíró realitás.

A Biciklitolvajok-ból vett utóbbi példa ugyan-
akkor azt is mutatja - s ezt nagyon fontos meg-
jegyeznűnk -, hogy Bazin nem a filmalkotásban
levő gondolatiság ellen lép fel; ő a filmalkotás
gondolatiságát (ellentétben Kracauerral, és egyes
esetekben Lukáccsal) nem vitatja el, ha ez a gon-
dolatiság "magától" jön létre, a valóság tényeinek
véletlen, nem szándékolt összekapcsolásából szár-
mazik. Bazin a valóság tényeit csak úgy fogadja el
valaminek a szimbólumaként, jelentést hordozó
eseményként, hogy ". .. ha egyesek hordoznak is
nagy értelmi megterhelést. úgy ez csak a posteriori
mutatkozik meg." Tehát ez az idézet is egyértelmű-
en mutatja, hogy Bazin elvi anti-intellektualizmusa
a művészi alkotófolyamatra, az alkotóművész tuda-
tos tevékenységének az elutasítására, és nem a
filmalkotásban megfogalmazható gondolatiságra
vonatkozik.

Bazin az alkotói tudatosság, az irányzatosság
általa képviselt elutasításának a nehézségeibe,
ellentmondásaiba ütközik, amikor Visconti Vihar
előtt círnű filmjével kerül szembe. Nem tagadja azt,
hogy a film neorealista, de magyarázato t akar talál-
ni a film (és szerzője) irányzatosságával kapcsolat-
ban.

Bazin mindenekelőtt Visconti kommunista rni-
voltát mentegeti, kérdőjelzi meg, amelyet 1948-ban,



a McCarthy-féle boszorkányüldözés atmoszférájá-
ban lehet esetleg jószándékú, segiteni akaró mellé-
fogásnak is minősiteni. Szerinte Visconti arisztok-
rata, aki mint művész, a reneszánsz nagy mesterei-
hez hasonlít, akik" ... csodálatos vallásos freskó-
kat alkottak, de ... teljesen közömbösen viszonyul-
tak a kereszténységhez."

Bazin a Vihar előtt rendezőjének tudatosságával
kapcsolatban a következőket írta: " ... nagyon
távol van a Patyomkin páncélos vagy a Szent-
pétervár végnapjai hatalomba keritő meggyőzödésé-
től. .. Visconti filmjének tisztán objektív propa-
gandaértéke van.

Ugyanakkor az ilyen poziciónak megvan az is-
mert kockázata, és nem lehet hinni abban, hogy ez
az álláspont a filmművészetben minden esetben
igazolódik."

Azt hiszem, hogya "tisztán objektív propaganda
értéke van" kijelentés vagy játék a szavakkal (hisz
Visconti alárendelte e filmjét az "objektív propa-
ganda" érdekeinek, tehát Bazin szerint a mű nem
felelt meg a neorealizmus megkülönböztető jegyé-
nek), vagy - ahogy az idézet második bekezdése
mutatja - közvetett bevallása annak, hogy a mű-
vészi alkotás folyamatára vonatkozó elvi anti-intel-
lektualizmus tarthatatlan elméleti magatartás.
A művészet forrásai: a gyöngédség és a szeretet
Az eddigiekből láttuk, hogy Bazin a műalkotás
létrehozasának folyamatából nemcsak a tudatos-
ságot, illetve ennek különböző formáit zárta ki,
hanem mindazokat a motivációs tényezőket, ame-
lyeket teleologikus természetűek nek tartott.

Ugyanakkor ő is törekedett valamilyen magyárá-
zatot adni a műalkotások születésének titkára, a
művészet szerepére és jelentőségére. E problémák
bazini megvilágitása során feltárható egy sajátos
filozófiai mixtura, amely Bergson és a francia
perszonalizmus tanitásának elegyítéséből jött létre,
s amely alapjában meghatározta Bazin felfogását
a művészetek keletkezésével és társadalmi szerepé-
veI kapcsolatban.

Eszerint a műalkotás születése az isteni teremtés-
seI analóg folyamat, egy mítosz teljesedése, aminek
következtében az ember igazi világa a műalkotások-
ban formálódik meg; ez a folyamat az életlendület
kibontakozása során jön létre, amikor is a szellem
legyőzi az anyagos. Ez a folyamat a tartam ban
valósul meg, amelynek lényege egy sajátosan értel-
mezett tudat, fő komponensei az érzelmek és indu-
latok; itt a művész esztétikai rokonszenve az a fő
motiváció amely a műalkotást létrehozza.

Bazin nem elégedett meg Bergson elképzelésének
puszta átvételével, azt tovább finomitotta, a film-
alkotás születésének a magyarázataként adaptálta.
Ennek az alkalmazásnak egyrészt az volt a lényege,
hogy az életlendület kibontakozása során a film-
alkotás létrehozásában az eszme nem annyira le-
győzi, mint inkább megőrizve, egy teljesen más
minőségű szférába menti át az anyaget (ahogy ezt
a filmművészet ontológiaiának bazini felfogásánál
láthattuk); másrészt az alkotó személyiség érzelmi-

indulati sajátosságából származó esztétikai rokon-
szenvet Bazin tovább konkretizálta, s az alkotás
létrehozásának fő és közvetlen okát a művész
emberek iránti gyöngédségében és szeretetében
vélte megtalálni. Ez a szeretet és gyöngédség az
életlendületnek az alkotó-művész lelkületében való
testet öltése.

Bazin számtalan tanulmányát - amelyek több-
sége a francia perszonalisták folyóiratában, az
Esprit-ben jelent meg - idézhetnénk, ahol is külö-
nösen De Sica munkásságának méltatása során
fejti ki ezt a felfogását. Ahhoz, hogy De Sicát
megértsük, irta Bazin: " ... magukhoz a művé-
szeteknek a forrásaihoz kell fordulnunk, amelyek
mint a gyöngédség és a szeretet mutatkoznak."
Bazin szerint ez annyira alapvetöen meghatározza
De Sicának mint filmrendezőnek a lényegét, hogy
" ... tehetsége csak a szüzséje iránti szeretetéből
származik. "

Ez a gyöngédség és szeretet - mindenféle tudatos
és teleologikus megfontolás nélkül - intuitíve hat;
így pl. De Sica hónapokig kereste a Biciklitolvajok
főszereplőjét, nem tudott határozni, mig végül:
". .. egy pillanat alatt választotta őt, teljesen
intuitíve, észrevéve körvonalát, találkozva vele
valahol, egy utca sarkán. És ebben nincs semmi
csoda."

Bazin szerint De Sica mély, érzékeny és finom
lelkülettel tekintett a világra, az emberekre; De
Sica a "nyitott erkölcs" (Bergson) talaján állt,
felsőbbrendű ember volt, a "szeretet hőse" (Berg-
son), aki valami általános érvényű jót, magasabb
igazságot képviselt. Ezért De Sicát semmiféle elő-
itélet - sem erkölcsi, sem vallásos, sem politikai -
nem befolyásolta az emberek iránti magatartásá-
ban, mert - állította Bazin -: " ... az igazi, finom
lelkű szeretet legyőzi az ideológiai és szociális
citadellák falait."

Itt kell újra utalnunk arra, hogy Bazin elfogadta
a francia perszonalizmus társadalomfelfogását ; a
nála többször előforduló "forradalom" tartaImát
is ilyen "perszonalista és közősségi forradalom-
ként" kell értelmeznünk, ami a tőkés társadalom-
nak egy utópikus, általános emberi álláspontról
történő, romantikus antikapitalista elutasítása volt.
A művészet forrásai a gyöngédség és szeretet, vala-
mint az általa motivált művészet - amelynek ki-
tüntetett szerep jutott képzelt világukban - egy
ilyen idealista társadalomfilozófiai koncepció része-
ként válik értelmezhetővé.

Bazin ilyen megfontolások alapján vélekedett
úgy, hogy az emberi személyiség problémáinak a
megoldása elsősorban nem a társadalmi berende-
zéstől, nem az osztályharctól, egyszóval nem a tár-
sadalom objektív viszonyaitól függ: "Hisz a leg-
tökéletesebb társadalom sem képes a szeretetet
megteremteni, amely az egyik embernek a másik-
hoz kapcsolódó személyes viszonyaként létezik."
b) A filmi elbeszélés sajátossága
Bazin a filmalkotás létrehozásában alapvető jelen-
tőséget tulajdonít a szüzsének s az azt megformáló
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elbeszélőtechnikának; a filmi elbeszélés jellegével
és technikájaval kapcsolatos felfogásában is érvé-
nyesiti filmesztétikai koncepcióját.

Bazin az olasz neorealizmus filmi elbeszélő sajá-
tosságát a két világháború közötti amerikai regény
elbeszélés-technikájával jellemzi. Ennek során ki-
fejti, hogy Orson Welles sokat tanult ettől a regény-
technikától, majd ő közvetítette eredményeit; az
olasz neorealizmus ezért lényegében nem más, mint
ennek a regényírói iskolának a filmi megfelelője.
"Az olasz film esztétikája - írja - ... lényegében
csak az amerikai regény filmművészeti ekvivalensét
képviseli. "

Bazin Hemingway és Faulkner mellett minde-
nekelőtt Dos Passo sra hivatkozott, akinek el-
beszélő módszere leginkább példaadó az olasz
neorealizmus számára. (Itt kell megjegyeznünk - s
ez is rnutatja Bazin és Lukács esztétikai koncepció-
jának alapvetően eltérő voltát -, hogy Lukács, a
harmincas évek "realizmus-vitáiban" a korabeli
irodalom kapcsán Dos Passos alkotómódszerével
vitatkozott leginkább mint olyan művészi mód-
szerrel, amely akadályozza a realizmus kibontako-
zását.)

Mi jellemzi az amerikai regény, külőnösen Dos
Passos elbeszélő-technikáját Bazin szerint? Min-
denekelőtt az objektivizmus, a véletlen megkülön-
böztetett jelentősége a regény cselekményének
bonyolításában, az ehhez kapcsolódó improvizá-
ció, valamint a riport-dokumentum stílus.

Bazin úgy véli, hogy Orson Welles az amerikai
regény objektivizmusát a térbeli folyamatosság
megteremtésével valósította meg a filmművészet-
ben; ugyanakkor ez jelenti egyben Orson Welles
híd-voltát az olasz neorealizmushoz, amelyben a
térbeli folyamatosságnak szintén meghatározó sze-
repe van.

Bazin a filmi elbeszélésnek az amerikai regény
hatására történő változásával kapcsolatban a kö-
vetkezőket írta: "De mindenesetre, a legjelentősebb
megrázkódtatást az elbeszélés struktúraja szenvedi
el. Ez kénytelen az esemény igazi folyamatosságát
betartani. A logikailag szükséges megszakítások,
legjobb esetben is csak a leíró részekben lehetnek;
~ rendezői feldolgozás semmilyen mértékben sem
tehet hozzá valamit is a létező valósághoz."

Bazin tehát a film szüzséjének létrehozásával
kapcsolatban is megismétli az alkotói tudatosság
elutasítását; a legkülönbözőbb formában ismétli,
hogy a valóság feldolgozása, elbeszéléssé formálása
során is szigorúan be kell tartani azt, hogy semmi-
féle a priori megfontolást, célkitűzést nem lehet
alkalmazni. Bazin az ezzel ellentétes elbeszélő
technikát, amely egyrészt nem biztosit ja az ese-
mények folyamatosságát, tehát kihagyásos pláno-
zást alkalmaz, másrészt valamiféle rendezői tuda-
tosságot képvisel, "ellipszis"-nek nevezi, amelynek
jeIlemzőit a következőkben látja: "Az ellipszis
- logikai, és következésképp absztrakt módja az
elbeszélésnek, amely feltételezi az analízist és a
válogatást, a tényeket a dramaturgiai elképzeléssel
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összhangban sorakoztat ja fel, amelynek a tények
kötelesek alárendelődni. "

Bazin, filmesztétikai koncepciójának megfelelő-
en, az elbeszélésnek ezt a formáját természetesen
elutasította.

e) Az olasz neorealizmus jellemzői. Összegzés
A filmművészeti ábrázolás előzőekben bemutatott
sajátosságait Bazin az olasz neoralizmus kapcsán
fejtette ki, az olasz neorealizmus esztétikai miben-
létét is megvilágítva.

Az olasz neorealizmus rendezői kőzül mindenek-
előtt De Sicával foglalkozott, különösen a Bicikli-
tolvajok-kal, de nagy jelentőséget tulajdonított
Rossellini munkásságának is, és Fellini indulása
(Országúton) sem kerülte el figyeimét. Ez utóbbi-
nál megjegyzendő, hogy bár Bazin Fellini munkás-
ságát az olasz neorealizmus szerves részeként fogta
fel, ugyanakkor észrevette, hogy" ... az Ország-
úton nem más, mint a lélek öntudatra ébredése, és
e lélek előttünk való felfedése."

Bazin olasz neorealizmussal kapcsolatos felfogá-
sának egyik legfontosabb dokumentuma a Rosselli-
ni védelmében című írása. Ez a megnyilatkozása
Guido Aristarcóhoz intézett nyílt levél formájában
született és - Bazinnek az elmélethez való viszonyá-
nak a megfogalmazásán túl - mindenekelőtt az
olasz neorealizmussal kapcsolatos álláspontjának
összegző kifejtése miatt fontos.

Bazin ebben a levelében összefoglalta, hogy az
olasz neorealizmus miért és miben különbözik a
realizmus megelőző formáiról, mind az irodalmi-
tól, mind a filmitől. Ez a különbség szerinte rnin-
denekelőtt az alkotói tudatossággal és a tradicioná-
lis dramaturgiával való szembenállásából ered. Az
összefoglalásból kiderül, hogy az olasz neorealiz-
must (és Bazin filmesztétikai koncepcióját) nem
lehet leszűkíteni a dokumentarizmusra, hogy az
olasz neorealizmus nem jelent lemondást a világ
megítélésével kapcsolatos világos pozícióról, de e
megítélés alapja nem az értelem, hanem a valóság-
hoz fűződő lelki-érzelmi viszonyulás. Ezek végső
összegezéseként írta Bazin:

"A neorealizmus a valóság globális leírása, ame-
lyet a tudat egésze valósít meg. Ez alatt én azt ér-
tem, hogy a neorealizmus ellentmond az őt meg-
előző realista esztétikai irányzatoknak, köztük a
naturalizmusnak és a verizmusnak abban az érte-
lemben, hogy az ő realizmusa nem annyira a ré-
szek kiválasztására, mint amennyire ezek folyama-
tainak az öntudatosítására irányul ... Más szavak-
kal, a neorealizmus legbensőbb természete követ-
keztében lemond a szereplő személyek és cseleke-
deteik analíziséröl (legyen az akár politikai, akár
erkölcsi, akár pszichológiai, akár logikai, akár
szociális, vagy bármi más). Ez a neorealizmus a
valóságot egységes, egymástól elválaszthatatlan
egésznek fogja fel, amely természetesen hozzáfér-
hető a megértés számára."

Az olasz neorealizmus jellemzőinek itt adott
bazini összegzése az előzőek fényében értelmezen-



dő ; kétségtelen, hogy az olasz neorealizmussal
kapcsolatos felfogása - bizonyos vitatható, egy-
másnak is eIJentmondó mozzanatai ellenére is - lé-
nyegében helyes, alapjában (mindenekelőtt De Sica
kapcsán) azt a társadalmi, politikai, esztétikai
szituációt és ennek filmművészeti kifejeződését rög-
zíti, amely mind az olasz neorealizmus születését,
mind Bazin filmesztétikai koncepciójának ki-
alakulását meghatározta.

3. A filmművészet történetének bazini felfogása;
filmrendezői típusok
A filmalkotó szerepének értelmezésével kapcsolat-
ban már az eddigiekben is láttuk Bazin sajátos
álláspontját. Egy kis leegyszerűsítéssel ennek lénye-
gét úgy foglalhatnám össze, hogy a filmrendező
nem annyira tudatos alkotó, mint inkább közvetítő-
összekötő a mítosz és annak testet öltése, a film-
alkotás kőzött; ezért Bazin számára a filmművé-
szet és a rendezői tipusok között szoros, benső
kapcsolat van, amelyben a filmművészet oldala
a meghatározó. Ennek következtében a filmművé-
szet értelmezése, a filmművészet történetének a ki-
fejtése egyúttal a filmalkotó személyiségének, az
alkotói tipusoknak a felvázolásat is jelenti.

Ennek előrebocsátásával az alábbiakban Bazin
három rendezői típusát kell megvizsgálnunk : aj az
öntudatlanul, daimonionja megnyilatkozására te-
remtő; b) a "valóságban" hívő, és c) a "képben"
hívő rendező típusait. Három típusról, s nem kettő-
ről beszélek, mert Bazin elméleti koncepciójának
egészét vizsgálom, ezért A filmnyelv fejlődése című
írásában előadott típusokat ki kellett egészítenem
a daimonionja hatására teremtő rendező típusá-
val.

aj A "tiszta film" foga/ma; az öntudatlanul, a
daimonionja megnyilatkozására teremtő rendezői
típus
Már láttuk, hogy Bazin szerint a film technikai
apparátusának születése a totális film mítoszának
a teljesedéséhez kapcsolódik; nézetei ben az a véle-
ménye is jelen van, hogyafilmalkotás szintén e
totális film mítoszának a megvalósulása. E totális
film mítoszának a megvalósulását nevezi Bazin
•.tiszta filmt'-nek, amelynek létrejöttében nincs
szükség alkotói értelemben vett rendezőre, sem
színészre, sem íróra. Bazinnék ez álláspontia tipikus
objektív idealista felfogás, amely a természeti
folyamatnak is az eszme által meghatározott tele-
ologikus szándékot tulajdonít, még inkább a tár-
sadalom alakulásának, de ennek mozgását is
szerinte az abszolút szellem határozza meg, nem
pedig az objektum-szubjektum bonyolult dialek-
tikus kölcsönhatása: Ezért nevezhetjük - Bazin
álláspontja filozófiai forrásának megfelelően - ezt
a rendezői tipust a daimonionja megnyilatkozására
teremtő tipusnak. ~ .

Bazin ezt az áIJáspontját elsősorban a Bicikli-
tolvajokr61 írott tanulmányában fejtette ki (ugyan-
akkor más írásában is nem egyszer utalt a "tiszta

film't-mel kapcsolatos felfogására); itt - többek
között - a következőket írta:

•.Eltűnik a szinész, eltűnik a rendezés? Igen,
kétségtelen, de ennek az az oka, hogy a Bicikli-
tolvajok forrásainál a szüzsé is eltűnt."

Bazin szerint •.... a Biciklito/vajok vált a tiszta
film első példájává. Sem színészek, se szüzsé, se
rendező; egyszóval a valóság ideális esztétikai
illúziójában - semmiféle film."

Mi lehet a magyarázata ennek a - számunkra -
abszurd álláspontnak? Az eddigiekből is nyilván-
való, hogy a magyarázat egyrészt a Bergson által
közvetített platonizmusban van, aminek az értelme
nem lehet más mint az, hogyafilmalkotó öntudat-
lanul, daimonionja hatására tevékenykedik; más-
részt a francia perszonalizmus személyiségfelfogá-
sában található.

A film technikai apparátusának kialakításáról
szóló kitérőben Platon szerepéről, a platonizmus-
ról már részletesen szó esett. A másik mozzanatról
csak a következőket: Emmanuel Mounier (1905-
1950), a francia perszonalizmus megalapítója, ro-
mantikus antikapitalizmusa következtében el-
utasította a polgári személyiséget mint individu-
alisztikus létezőt, amely képtelen az öntökéletese-
désre és kidolgozta a perszonális személyiség
fogalmát. Ez a perszonális személyiség - amely az
új világtörténeti helyzetben a kereszténység hagyo-
mányos értékeit újítja fel - leginkább a művészet-
ben "közelíthető meg."

Bazin ilyen idealista - vallásos megfontolások
alapján teremtette meg a "tiszta film", az ideális
"rendező" típusát, (amelynek eddigi legjelentősebb
képviselője szerinte De Sica volt); a "tiszta film"
művészetében így valósul meg a totális film míto-
sza. Ezek után még világosabbá válik, hogy Bazin
miért vitatkozott azokkal a barátaival, akik a
filmrendező személyér középpontba kívánták ál-
lítani, s talán érthetővé lesznek Bazin olyan kifeje-
zései is, mint a lángész a "tündérek ajándéka" stb.

Ugyanakkor Bazin fentiekben előadott állás-
pontját nem szabad abszolutizálnunk, ez is kon-
cepciójának egyik paradoxona; hisz pl. a színész
filmbeli jelenlétével kapcsolatban is elismerte, hogy
a színész hiánya csak egy a lehetséges esetek közül,
igaz, ő ezt tartotta az ideális esetnek. Úgy tűnik,
hogy a "tiszta film" megvalósulása Bazin szerint
olyan határ, amelyhez az igazán jelentős filmalko-
tásnak közeledni kell, de ezt nagyon kevés alkotás
érte el; ez eddig egyedül csak a Biciklitolvajok-
nak sikerült.

b) A "valóságban" - és a "képben" hívő rendezők
típusai
Bazin véleménye szerint a filmművészet történeté-
ben nem néma- és hangosfilm szakaszokat külön-
böztethetünk meg, hanem •.... a filmszerű kifeje-
zés alapvetően eltérő felfogását." Ezen a felfo-
gáson azt érti, hogy " ... az egyikbe azokat a
rendezőket sorolhatjuk, akik a képben hisznek,
a másikba pedig azokat, akik a valóságban."
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Nézzük meg kicsit közelebbről a két rendezői
típus bazini felfogását. A .valósagban" hivő ren-
dezők legjelentősebb képviselőinek Bazin Stro-
heimet, Murnaut, Flahertyt, Orson Wellest és
- természetesen - az olasz neorealizmus rendezői t
tartja. Az eddigiek ismeretében nem nehéz ki-
találnunk, hogy mit kell értenünk a "valóságban"
hivő rendezői magatartáson ? Ez ugyanis nem más,
mint a filmművészeti ábrázolás Bazin által kifej-
tett ontológiai pozíciójára való helyezkedés meg-
nyilvánulása.

Ugyanakkor Bazin e rendezői tipusnak két meg-
nyilatkozási módját különböztette meg, amely lé-
nyeges esztétikai belátást rögzített. Ezt a meg-
különböztetést Rossellini és Orson Welles kapcsán
tette, előadta, hogy tevékenységük " ... megfelel
a realista technika két pólusának. Egyik a valóságot
magában a tárgyban éri el, a másik - a tárgy újra-
teremtésének a struktúráján keresztül." Az .első
pólus Rossellini és az olasz neorealizmus, a máso-
dik Orson Welles.

Ez a megkülönböztetés egyúttal újra mutatja azt
is, hogy Bazin filmelméleti koncepciója nem szűkít-
hető le valamiféle dokumentum jellegű felfogásra,
az Orson Welles által jelzett irány valósághűsége
ugyanis nem dokumentum jellegű, Bazin ontológiai
koncepciója és az olasz neorealizmus kapcsán lát-
tuk azt, hogy e megkülönböztetésben a Rossellini
által jellemzett törekvés hogyan viszonyul a való-
sághoz; a másik lehetőségről. tehát Orson Welles
alkotómódszeréről külön kell röviden szólni.

Bazin véleménye szerint Orson Welles volt az, aki
a valóság egyik legfontosabb tulajdonságának, a
folyamatosságnak a megőrzésével, illetve újra-
teremtés ével a filmi térrnélység, a képmező rnély-
ségének olyan új minőségét hozta létre, amellyel
forradalmat hajtott végre a filmművészet történeté-
ben. Bazin e valóságos térmélységet figyelembe
vevő (és az "eIlipszis"-t mellőző) képmező mély-
ségének létrehozását tartja a tárgy "struktúrája"
realista újrateremtésének. Szerinte ezt a hatást
Orson Welles úgy éri el, hogy mellőzi a montázst,
amelynél ".' . egy olyan jelentés megteremtéséről
van szó, amelyet a kép objektíve nem tartalmaz, és
amelyet csak a képek egymáshoz való viszonyából
lehet megérteni."

A fentiek kiegészítéséül ugyanakkor számtalan
helyen kijelentette, hogy ő nem általában van a
montázs ellen, elfogadja a montázst mint a "pri-
mitiv dadogás" megszüntetőjét, mint a kép plasz-
tikájának alárendelt, abba beolvasztott, a végtelen
valóság részeinek szükségszerű kiválasztásából kö-
vetkező fogást. A montázsnak "csak" azt a funk-
cióját nem ismeri el, sőt bírálatának az a legfonto-
sabb célpontja, hogy az a képek összeszervezését
úgy valósítja meg, hogyafilmalkotásnak jelentést
adjon, az alkotásban levő világot tudatosan értel-
mezze és értékelje.

Bazin tehát nem a montázs ellen van, hanem
- teljes összhangban filmesztétikai koncepciójával-
a jelentés ellen, a filmművészeti ábrázolást érték-
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orientácíós módon megvalósító, valamilyen ideoló-
giai, politikai, erkölcsi elkötelezettségből fakadó
tudatos művészi alkotói magatartás ellen.

A "képben" hivő rendezők alkotómódszerének
- akiknek legreprezentatívabb képviselője Bizen-
stein, illetve a szovjet némafilm klasszikus ren-
dezői - igazi jellemzője Bazin szerint éppen ez a
tudatos művészi magatartásból származó elkötele-
zettség.

A "valóságban" hivő, a térmélység újraterem-
tésére alapozó rendező szerinte nem értelmez, nem
értékel, megtartja a tényeket önmagukban, ezzel
lehetövé teszi többértelműségüket. mindezek követ-
keztében az ilyen alkotó módszerekkel megvaló-
sitott filmalkotás nem más, mint " ... az alapos
szemügyrevétel bizonyos formája."

Bazin a filmművészet történetének értelmezése
kapcsán kifejtette, hogy a hangosfilm megjelenésé-
vel a "valóságban" hivő rendezők alkotó módszere
és művészi magatartása mutatkozott egyedül jár-
ható és termékeny útnak: " ... a hangosfilm meg-
jelenése halálra ítélte a filmnyelv egy bizonyos fajta
esztétikáját, de csak azt, amelyik a legjobban aka-
dályozta realista törekvéseinek kialakulását."

Milyen törekvéseket ítélt Bazin szerint a hangos-
film halálra? Mindazt a f'ilmművészetet, amely
nem tesz eleget az ő filmesztétikai koncepciójának,
azt, amely valamilyen meggyőződésből való el-
kötelezettség alapján ábrázolja a valóságot, tehát
a "képben" hivő rendezők alkotórnódszerét, mert
Bazin szerint ez a módszer nem teszi lehetővé a
realizmust. Ugyanakkor szerinte a hangosfilm
fejlődése a "valóságban" hivő rendezők alkotó
módszerét igazolta, tehát azokét, akik a realizmust
bazini módon értelmezik, az általa kifejtett ontoló-
giai pozicióként viszonyulnak a valósághoz.

Az a Bazin, aki toleránsnak mutatkozik - a fran-
cia perszonalizmussal megint teljesen megegyező-
en - a különbözö filozófiák, politikai magatartások
iránt, aki, úgymond, nem követ a priori megfon-
tolásokat, ellene van az irányzatosságnak, az el-
kötelezettségnek, az - elméleti-filozófiai-esztétikai
pozíciójának tarthatatlan volta miatt - ilyen
abszurd állításokhoz jut el, igazolván, hogya pol-
gári objektivizmus is elkötelezett; mert ami a pol-
gári látószögon kivül esik - így pl. Eizenstein mű-
vészi alkotó módszerének szocialista tudatossága -
azt elfogadhatatlannak, adott esetben a filmművé-
szeti fejlődés terméketlen útjának nyilvánítja.

Nem vitatható, hogy a filmművészet történeté-
ben voltak vagy lesznek különböző stílusirányza-
tok, amelyeket megkülönböztetésül akár úgy is
nevezhet ünk, ahogya "valóságban", illetve a "kép-
ben" hivő rendezői törekvésként azokat Bazin
nevezte. Elfogadhatatlan azonban Bazin álláspont-
jának konklúziója - amelynek hamisságát a film-
művészet történetének Bazin óta eltelt időszaka is
minden kijelentésnél meggyőzőbben bizonyítja -,
hogya filmművészeti fejlődés "halálra ítélte"
rnindazt, ami nem felelt meg a bazini filmelméleti
koncepciónak.



Azzal együtt, hogy stílusirányzatként Bazin meg-
különböztetése elfogadható, megjegyzendő, hogy
az általa példaképül hozott rendezők esetében sem
egyértelmű filmelméleti koncepciójának, a "való-
ságban" hivő rendezők stilusirányzatában testet
öltő, részleges igazsága.

Mert pl. Stroheimről Bazín azt állítja, hogy
" ... a montázs bűvészmutatványaitól azonban
kétségtelenül Stroheim távolodott el legmesszebb-
re." Ugyanakkor ha elemezzük a Gyilkos arany-at,
akkor azt látjuk, hogy Stroheim - akinél a mon-
tázs mint filmnyelvi eszköz, mint stilussajátosság
egészen más, mint a szovjet némafilm esetében -
egyáltalán nem mondott le a filmalkotásban fog-
lalt jelentés tudatos megteremtéséről, a valóság
értelmező ábrázolásáról, sőt olyan képi asszociáció-
kat is alkalmazott (akár szimbólumként, akár
allegóriaként), amelyek pl. Eizenstein némafilmes
alkotómódszerére is jellemzőek voltak. (Elég fel-
idéznünk azt, hogy a film föhősei, az ifjú pár a
tengerbe ömlő szenny-bevezetőnél találkozik, ahol
az ő boldogságuk és a mocsok kontraszt ja bal-
jóslatú előérzetet kelt; vagy esketésük idején az
ablakon keresztül látható halottas menet intonálja
a tragikus véget; vagy a macska és a papagáj végig-
vitt szembeállítása szintén kapcsolatuk alakulását
minősiti. Nem lehet elvitatni, hogy Stroheim mind-
ezt tudatosan, a film hőseinek irányzatos ábrázolá-
sa érdekében épitette be' a film cselekményének
menetébe, hogy ezek a mozzanatok nem véletlenül
kerültek egymás mellé, a posteriori adva jelentést
a filmnek.)

Hasonló ellentmondásokat tárhatnánk fel, ha
Orson Welles filmjeit, akár az Aranypolgár-t vizs-
gálnánk meg. Most utaljunk csak Orson Welles
egyik nyilatkozatára. amely ebben a vonatkozás-
ban különösen érdekes és fontos - s amelyet éppen
Bazinnek adott, és amely a Cahiers du Cinéma
1958. évi, 84. számában jelent meg. Itt Orson
Welles - többek közt - kijelentette, hogy " ... Én
azoknak a filmeknek vagyok a híve, ... amelyek
a szerző eszméinek teljes meggyőződéseként, indi-
vidualitásának kifejeződéseként léteznek." Tehát
Orson WelJes tagadja a filmművészeti ábrázolás
Bazin állította ontológiáját, amely kizárja a film-
rendező tudatosságát, meggyőződését (sőt indi-
vidualitását is, lásd a "tiszta film" koncepcióját)
az alkotási folyamatból.

A nyilatkozatból mindenképpen idézendő, ho-
gyan utasította vissza Orson Welles Bazin rnon-
rázzsal kapcsolatos felfogását is. Orson Welles el-
mondta, hogy az ő alkotó módszerének legfonto-
sabb területe, fázisa éppen a montázs; kijelentette:
"Filmet forgatni teljes jelenet ként - ez csak az
Önhöz hasonló emberek kiagyalása : ez már nem
művészet. "

A fentiek is adalékul szolgálhatnak ahhoz, hogy
Bazin elkövette azt a hibát - s ez hiba akkor is,
ha koncepcióját munkahipotézisként fogalmazta is
meg -, hogya filmművészet történetében valóban
kitapintható stílusirányzatoknak esztétikai sajátos-

ságait (amelyeknek létezeset mint éles szemű kriti-
kus, helyesen vette észre) elégséges alap nélkül túl-
általánositotta, s ennek (és általános filmelméleti
felfogásának) következtében olyan filmtörténeti
koncepciót hozott létre, amely végső fokon abszur-
ditásnak bizonyult.

III. BAZIN FILMESZTÉTIKAI KONCEPCIÓ-
JÁNAK ÉRTÉKELÉSE.
ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

A marxista filmtudomány Bazin-recepciója mind-
eddig nem volt kellően differenciált: vagy a teljes
elutasítás, vagy (ha lényeges kritikai megjegy-
zésekkel) az elfogadás hamis végletei között moz-
gott. Vitathatatlan, hogy mindkét elméleti maga-
tartás hibás; Bazin felfogásában ugyanis az idealis-
ta filozófiai zavarosságok és ebből fakadó abszur-
ditások mellett a filmművészet esztétikai lényegér
jellemző jelentős és értékes belátások is találhatók.
Egy tudományos igényű értelmezésnek a bazini
filmesztétikai koncepciónak mind a negatív, mind
a pozitív mozzanatait, azok valóságos arányában,
fel kell tárnia. Ennek során az előzőekben jelzett
értékek kiásása érdekében el kell végezni azt a fel-
adatot is, hogy Bazint a "feje tetejéről a talpára
állitsuk" , mert csak így integrálhat juk a marxista
filmtudományba mindazokat az értékeket, melye-
ket a bazini koncepció kétségtelenül magában rejt.

Nem lehet elvitatni, Baziri álláspontjának alap-
vető pozitivuma az, hogyafilmelméletben fon-
tosságának megfelelően elsőként ö tudatositotta
a film fénykép jellegéből fakadó esztétikai sajátos-
ságokat. A filmművészet fényképszerű voltából
következik az, hogyafilmalkotás esetében - más
rnűvészeteknél eddig nem létezett - közvetlen való-
sághűség képzete jön létre, hogya filmművészeti
tükrözés sok hasonlóságot rnutat az ember min-
dennapi érzékelésével. Bazin és Lukács álláspontja
e fényképszerűség fontosságának az értékelésében
sok közös vonást tartalmaz.

Ugyanakkor e fényképszerűség filmesztétikai je-
lentőségének az értékelésével kapcsolatban külön-
böző hibás álláspontokkal is találkozhatunk. Egye-
sek - félreértve Bazin álláspontját -, úgy véleked-
nek, hogy a fényképszerűségben merül ki a film-
művészet esztétikai sajátszerűsége. Holott Bazin
a fényképszerűségben. a fényképi ábrázolás onto-
lógiájában a filmművészet sajátszerűségének csak
az egyik oldalát ragadta meg.

Lukács egyike volt azoknak, akik a fényképszerű-
ség jelentőségének a tudatosításából egyrészt le-
vonták azt a helyes következtetést, hogy ez a film-
művészet egynemű közegének egyik döntő meg-
határozója, másrészt a fényképszerűség szerepének
túlhangsúlyozása vezetett Lukács filmelméleti fel-
fogásának olyan bírálható mozzanataihoz, hogy a
filmrnűvészetet elsősorban és döntően vízuális mű-
vészetnek tekintette, hogya filmművészet saját-
szerűségét a hangulati egységben vélte megragad-
hatónak. valamint ahhoz, hogy - filmelméleti fel-
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fogásának bizonyos szakaszaiban - a filmalkotás-
tói a .mélvebb gondolatiság" kifejezésének a lehe-
tőségét el akarta vitatni.

A filmtörténet eddigi eredményeinek fényében
nem kétséges, hogyafényképszerűség egyrészt a
filmművészeti tükrözésnek egy nagyon fontos, a
film egynemű közegét döntően meghatározó sajá-
tossága, másrészt - bizonyos filmművészeti stilusok
esetében, ahogy ezt Bazin "valóságban" hivő
rendezői tipusánál láttuk - a filmművészet egy-
nemű közegének meghatározásán túl nyomatéko-
sabb esztétikai jelentőséggel is rendelkezik. Ezért
Eizenstein filmesztétikai eredményeit a fénykép-
szerűség filmművészeti jelentőségének az elfogadá-
sából származó belátással s az ebből fakadó esz-
tétikai megfontolásokkal ki kell egészítenünk; akik
eleve elutasítják Bazin felfogását, azok ezt, a film-
művészet lényegének megértése szempontjából fon-
tos mozzanatot is elvetik.

A filozófiai alapok különbözősége ellenére is
sok a közös és a hasonló vonás Bazin és Lukács
felfogásában a fénykép i tükrözés dezantropomorf
jellegével, valamint a filmi kettős tükrözéssel kap-
csolatos kérdésekben. A fényképi ábrázolás Bazin-
kifejtette ontológiajánál már jeleztem, hogy annak
racionális magva a fénykép i rögzítés dezantropo-
morf jellegének megállapítása, illetve e rögzítés-
nek a filmművészeti tükrözés első fokaként való
megsejtése.

Bazin a fénykép i (filmi) - és a filmművészeti
ábrázolás ontológiájának megkülönböztetésével té-
telezi a filmművészeti "kettős tükrözés"-t. A film-
művészetben testet öltő kettős tükrözést azért nem
tudja paradoxonok, torzulások nélkül megfogal-
mazni, mert egyrészt a filmművészeti ábrázolást
(a tükrözés második fokát) idealista filozófiai meg-
fontolások alapján értelmezi, másrészt - idealistán
metafizikus gondolkodása miatt - a tükrözés két
szakaszát nem tudta dialektikusan összekapcsolni.
Mindezek következtében Bazin először is roman-
tikus antikapitalizmusa miatt a valóságot mint
olyat elutasitotta, majd a bergsoni dualista idő-
felfogás alapján az objektív idő és a tartam között
húzott "kínai fallal" a tükrözés két szintjét mere-
ven elválasztotta, s végül a filmművészet ontológiá-
jában, a filmalkotás saját világát leszűkítette, mert
az - döntően a polgári objektivizmus hatására -
nem lépheti túl a tükrözés első szintjén rögzített
valóságot.

Ezáltal tehát létrejön az a paradoxon, hogy a
filozófiai tételezés szintjén elutasitott valóság, mi-
után az intuíció segítségével filmművészeti meg-
forrnálást nyert - elfogadhatóvá válik; mutatva
azt, hogya humanista polgár számára a XX. szá-
zadban a lehetséges emberi élet, elfogadható világ
csak a művészet által megformált "valóságban"
van. Ily módon a polgári progresszió ellentmondá-
sai és - végső fokon - kiúttalansága fogalmazódnak
meg Bazin filmművészettel kapcsolatos ontológiai
felfogásában, ennek paradoxonai ban.
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Kétségtelen az is, hogy Bazin filmesztétikai kon-
cepciójának legvitathatóbb vonatkozása az anti-
intellektualizmusából származó felfogása a film
technikai apparátusának, valamint a filmalkotás-
nak a születéséről. Bazin anti-intellektualizmusa
nem abszolút (mint pl. Kracaueré); a francia per-
szonalizmus álláspontját, amely bizonyos terüle-
teken elismeri a racionalizmus kompetenciáját, ő
sajátosan (mindenekelőtt Bergson intenciói szerint)
alkalmazza. Tehát elfogadja a filmalkotásban lévő
jelentést, gondolatiságot (ellentétben pl. Lukács
bizonyos időszakának véleményével) ha az nem
a priori, az alkotó tudatos elkötelezettségéből
származó jelentés, gondolatiság. Az alkotói tuda-
tosság elutasításában Bazin abszolút ellentétben
van Eizenstein elméleti felfogásával, gyakorlati
munkásságával, aki a filmrendezést nemcsak rnű-
vészi folyamatként, hanem tudományos feladat-
ként is fogta fel.

Bazin álláspont jában nem az vitatandó, hogy
felveti a filmalkotó-személyiségnek ezt a típusát,
aki nem tudatosan, hanem alapjában intuitíve al-
kot; ilyen tipus is van, de a műalkotás esztétikai
értékét, az adott stilus termékeny voltát nem az
alkotói tipus jellege minősíti. Bazin felfogásában
azzal nem lehet egyetérteni (s ebben a vonatkozás-
ban is abszolút az ellentét közte és Eizenstein kö-
zött, aki - igaz, másik végletként - az intellektuális
film rendezőjét tudósként tételezte), hogy ezt az
alkotói tipust abszolutizálta, az intuíciót - való-
ságos lehetőségeit meghaladva - elvi irracionaliz-
mussá, elvi anti-intellektualizmussá változtatta,
miközben olyan területekre is kiterjeszti kompeten-
ciáját (pl. a film technikai apparátusának a szüle-
tése), ahol a racionális gondolkodást helyettesítő,
azt elutasító szerepében abszurditásokat ered-
ményez.

El kell ismerni, hogy Bazin által a filmművészet
forrásaiként bemutatott - a XX. sz. emberének
annyira fontos és mindkét társadalmi rendszerben
annyira hiányzó - gyöngédség és szeretet bizonyos
alkotóknál jelentős, a művek születését meghatá-
rozó tényezők lehetnek. De a művészetek egészét
ezekből az érzelmekből származtatni nem más,
mint a művészetek kialakulásának és az egyes
alkotások keletkezésének bonyolult - az esztétikai
tudományok és a művészetpszichológia által nap-
jainkban még kellően fel sem tárt - folyamatát le-
egyszerűsíteni, e fontos problémák tudományos
megoldását mellékvágányra terelni.

Bazin filmesztétikai koncepciója kinyomozásá-
nak a végére érve újra és újra ismételnünk kell,
hogy felfogásában (amelynek olyan pozitív vonat-
kozásait, mint a film és a színház, a film és a képző-
művészet [irodalom, zene stb.] meg sem vizsgál-
tunk) számtalan olyan érték van, amely a film-
tudomány valóságos kincse, amelyet a marxista
filmesztétika kiépitésében, kritikával bár, de min-
denképpen fel kell használnunk.

Novák Zoltán



KÖNYVEKRŰL,
FOLYÓiRATOKBÓL

Filmtörténet, vagy a kritika története?
Szabó György: A magyar film 1973-1977 között
Nehéz helyzet elé állítja Szabó György a recen-
zenst. Könyvének Bevezetése és Összegezés helyett
című utószava alapján azt hittem, hogy filmtörté-
netröl van szó. A könyv azonban másról szól:
arról, hogy miként fogadta a magyar filmkritika a
jelzett idöszakban készült magyar filmeket. Filo-
lógiailag is kimutatható, hogy alig van a könyvben
önálló filmelemzés. Szabó hosszan és bőven idéz
különbözö szerzőktöl, leginkább Gyertyán Ervin-
töl. Sokszor még az egyes filmek tartalmi leírását is
a kritikusokra hagyja. Legföljebb egy-két apró
megjegyzést tesz a már leírtakhoz.

Hosszú évek óta kutatja a Filmtudományi In-
tézet a magyar filmet, s - úgy tudom - ennek egyik
"fejezete" (a megjelölt korszak filmtőrténete)
lenne Szabó elkészült könyve. Ha így van, akkor
az elemzés csak félig készült el: a kritikák elemzése,
bemutatása mellett a filmek elemzésére is szükség
lenne.

A helyzetet bonyolítja az, hogy Szabó a legtöbb
alkalommal megelégszik epitheton ornánsokkal.
Egy-egy film sokszor egy jelző vagy ötletszerűen
felbukkanó gondolatmorzsa miatt kerül másokkal
egy bokorba. A tudósi, elemzői módszert felváltó
"irodalmias" attitűdnek aztán megvannak a maga
súlyos következményei. A jelzők, képek, hasonla-
tok, szófűzések önálló életre kelnek, úgy tesznek,
rnintha pótolhatnák az önálló mondanivalót. A
könyv első mondata például igy hangzik: "A ma-
gyar filmtörténetírás jelenlegi periodizációja szerint
az éppen e sorok irásakor köztulajdonba vétele
harmincadik évfordulóját ünneplö hazai filmgyár-
tás máig - a jelenig - nyúló korszakának kezdetét
1968-ban jelöli meg." Elsö olvasásra nem értettem
a mondatot. A "má"-ról miért kell kijelenteni,
hogy "jelen"? S ha eligazodunk a szófolyondár-
ban, akkor miért érdekes az, hogy éppen a sorok

írásakor harminc éves a magyar film, amit ráadá-
sul köztulajdonba vettek? De ha mindezen apró-
cseprő nyelvi aggályoskodáson túl vagyunk, akkor
miért nem 1968-cal kezdődik ennek a könyvnek
az elemzése - amit Szabó megjelöl -, miért éppen
1973-mal? Mert "van" egy ilyen periodizáció? Ha
hihetünk Szabó György elemzéseinek - amelyek,
mint mondottuk, a magyar filmkritikákra támasz-
kodnak alapvetően -, akkor viszont a szűkebb kor-
szak határ 1975-tel kezdődik.

Egy bizonytalan periodizáció - vagy rosszul
eldöntött periodizáció -, egy nem tisztázott elem-
zési-kutatói szempont terheit viseli magán a mű,
Ráad~lSul nem tudni, hogy népszerűsítő krónikát
akart-e irni Szabó György, vagy valóban film-
történeti munkát.

Tekintsünk el azonban minden eddigi szempont-
tól, s vizsgáljuk a könyvet úgy, ahogy olvasni
hagyja magát.

A mű szerint a magyar film mint "lehajló ág"
jelenik meg a vizsgált korszak kezdetén, s aztán a
korszak közepétől új szelek kezdenek fújdogálni.
Nekem személy szerint ugyan más a véleményem
Kézdi Kovács Zsolt Ha megjön József-éről, de a
szerző gyöngéd szeretettel megírt sorait mégis
kénytelen vagyok elfogadni: e filmmel (is) valami
új kezdődik a magyar filmművészetben. Ugyan-
csak elismerően nyugtázorn a Dárday-filmről (Ju-
talomutazás ) írott sorokat. Bár ítéletem némi-
képp eltérő: a Jutalomutazás-t messze jobb film-
nek tartom, rnint a Ha megjön József-et. De Szabó
itt - ritka kivétel - önálló véleményt mond mind
a két filmről, sőt rnerészen szembeszáll egyik vagy
másik kritika fanyalgásával. A vállalt önálló
mondanivaló mindenképpen tiszteletet kelt.

Visszatérek a kiindulóponthoz. "Lehajló ág"?
Még ha egyetértek is Szabó végkővetkeztetéseivel,
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azzal, hogy Jancsó művészete a hetvenes évek ele-
jére kifulladt, zsákutcába került, s ugyanígy nem
sok elismerést érdemelnek azok sem, akik az ő
nyomdokain haladnak, érvelése kevéssé meggyőző.
Szabó a filmkritikák úntig ismert sablonjait ismétli
akkor is, amikor a jancsói oeuvre előzményeire
pillant vissza. Mik ezek?: "hatalom és erkölcs
absztrakt konfliktusa", "parabolikusság" (anti
ráadásul "allegorizálásba" csap át), néhány alap-
vető "matematikai képlet" ismételgetése, az "egyé-
nítés hiánya", "dedukció" stb. az egyes Jancsó-
filmekben. A könyv 25. oldalán csupa nagybetű-
vel ilyen szavakat találok Jancsó filmjeiről : "Vég-
zet", "Sors", "Képlet", "Mechanizmus", "Gépe-
zet" stb. Még ha minden betű igaz, akkor is furcsa
az, hogy egy filmtörténeti munka visszaszajkózza
- meggyőző elemzés nélkül- a kritikák közhelyeit.

Ha valaki önállóan nem fog újra a művek elem-
zéséhez, akkor kár ezeket a frázisokat megismé-
telnie. Ha sokan mondanak valamit, az még nem
jelenti azt, hogy a kijelentések megdönthetetlen
evidenciákká válnak. Miért nem idézi például
Szabó a Lukács Györggyel készült interjú gondo-
latait, vagy Fehér Ferenc kongeniális elemzését a
Csillagosok, katonák-ról? Azért, mert ezek az
elemzett korszak előtt lródtak? Ez nem lehetne
érv, hisz Szabó bőven kitekint - és helyesen - az
1973 előtti időszakra is. (Már csak azért is, mert a
merev 1973-as korszakhatárt ő sem veszí komo-
lyan.) Ismétlem: lehet, hogy "lehajló ág" a Jan-
csóé a vizsgált korszakban, de a szerző érvei aligha
győznek meg erről. A felsorakoztatott banális
jelzők helyett ilyen jelzőket is lehetne emlegetni
- amelyek még véletlenül sem fordulnak elő Szabó
könyvében, se pro, se kontra -. mint "határhely-
zet", "szükséges anakronizmusok" • vagy horribile
dictu: "történelmi film". Egy lapos gondolatiságú,
konzervatív esztétika teljes súlyával nehezedik rá
Szabó György elemzéseire. Elvontan persze nincs
kivetnivalóm azzal kapcsolatban, amit a parabolá-
ról vagy az allegóriáról mond, de a fejtegetések in-
kább egy absztrakt, sémákban. előítéletekben gon-
dolkodó kritikusi attitűd képét rajzolják meg, mint-
sem a valóságot megérteni akaró gondolkodéét.

Valahol azt olvastam Eizensteintől, hogy ha
meghal a Patyomkin után, szobrot emelnek neki, s
megszabadul minden külső erőszaktól, ránehezedő
gyötrelemtől. Úgy hiszem, egyetlen későbbi filmje
sem éri el a Patyomkin szinvonalát. De teljes értel-
metlenség lenne egy filmtörténetben Eizenstein 1925
utáni munkásságát, amelyben az Oktáber, a Jég-
mezők lovagja, a Rettegett Iván született - valami-
féle irodalmiaskodás kedvéért - "lehajló ágnak"
nevezni. Szabó György itt ráadásul licitál is minden
elemzés nélkül: "De az út nem is vezethetett talán
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másfelé, abból a mutatós és alapjában véve ro-
mantikus érzelmi-gondolati pozíció ból, ahonnét a
Jancsó-Hernádi szerzőpáros, megannyi liliomos
elképzeléssel, még a hatvanas évek közepén elin-
dult." (45. old.) Nem elemzem Szabó György szó-
virágai t : a díszitő jelzők kedvéért visszamenőleg az
egész jancsói életművet elparentálja, .Jitíornos"
csokrot helyezve a művek sírhantjára.

Ha liliom, legyen liliom: így kerül gondolati-
formai összefüggésbe Jancsó pályaképe Györi-
gyössy "esztétizmusával". Az a gyanúm. hogya
Szerelmem, Elektra és a Szarvassá vált fiúk egy-
másmellettisége csak Szabó György képalkotó fan-
táziája által létezik: valami véletlenül elej tett jelző
kapcsolta össze őket. A sor folytatódik azzal a
csinált kérdéssel, hogy Kardos Ferenc Hajdúk-ja
jancsóista-e vagy sem, s a slusszpoén : a Ki látott
engem? és a Sámán "zavaros szimbolizrnusának"
a Jancsó-filmekhez való kapcsolása.

Én úgy gondolom, hogy a filmtörténet Irás ennél
biztosabb tárgyi alapot, a közelmúlt megitélése
pedig több mértéktartást kíván.

Ugorjunk azonban előre. Láthatólag nincs túl jó
véleménye a szerzőnek az adott korszakban készült
Kósa ferenc, Szabó István, Fábri Zoltán, Szász
Péter, Kovács András filmekről. Lényegében
egyetértek vele. Simó Apám néhány boldog évé-t
ugyan bírálja, de fölfedez benne némi egyéni ízt,
ugyanígy Lugossy Azonosítás-ában is. Ezzel is
egyetértek. Makk Károlyt jelentős egyéniségnek
tartja, filmjeit kritikával illeti. Ezt megtette a kor-
társi kritika is - nincs megjegyezni valóm.

A könyv harmadik fejezetének legtöbb ítéleté-
vel hasonlóképp egyetértek. Talán túlértékeli Bacsó
Harmadik nekifutás-át (bizonyos mértékig a ko-
rábbi Bacsó-film, a Jelenidő rovására). de jó érzék-
kel veszi észre a Bácsó-filmekben egyre inkább el-
uralkodó sémákat. Itt, a harmadik részben több
az eredetiség: néhány elemzés már elrugaszkodik a
korabeli' kritikáktól. Jóllehet a kortárs kritika a
70-es évek közepetől megélénkülő dokumentarista
törekvések mellé állt. Szabó György mégis többet,
frissebbet mond: egy újonnan jelentkező filmcsi-
náló nemzedék törekvéseit rajzolja meg a szatirikus
és dokumentarista vonulat főlvázolásával. Finom
megjegyzéseket tesz ezekkel az alkotásokkal kap-
csolatban. (Böszörményi: Autá, Dárday: Jutalom-
utazás, Dömölky: A kard, Rózsa: Pákfoci és
András Ferenc: Veri az ördög a feleségét c. film-
jeiről van szó.)

Szabó könyvének legjobban sikerült fejezete - bár
elemzésekkel itt sem szolgál különösebben - ez,
a tárgyalt korszakot lezáró fejezet.

Hiányérzetem azonban itt is akad. Már utaltam
rá, hogy Kézdi Kovács és Dárday filmjeit hason-



lóan Héli meg, s ezzel nem tudok egyetérteni. A
Jutalomutazás újszerűsége így nem jelenik meg elég
plasztikusan Szabó elemzéseiben. Dárdaynál nem-
csak a fikció és a dokumentarizmus sikeres "ele-
gyéről" van szó, hanem egy egészen új tipusú
filozofikus megközelítésről is. Talán a japán Ku-
roszawa munkáihoz érzem én közelinek Dárday
Jutalomutazás-éi, annak ellenére, hogy stílusban
messze esnek egymástól. Ha a nagybetűs Modell,
Gépezet stb. kifejezéseknek értelme van, akkor -
pozitív értelemben - éppen Dárdáynál lehet erről
beszélni. Dárday ugyanis modellt állít, amikor a
Jutalomutazás sztoriját fölvázolja. Például arról
beszél, hogy egy kontraszelekciós mechanizmus-
nak rnilyen modellje jelenik meg a mindennapi
döntésekben. A film legdöbbenetesebb és legegye-
temesebb érvényű gondolatsorai szerintem aZ9k,
amelyben bemutatja, hogy a kőzségi-járási veze-
tők által - egyébként jogosan - "tudati elmaradott-
ságnak" ítélt állapot míért válik az értékek, az
egyszerű emberek egymás közti szolidaritásának
védelmezőjévé is egyben. Ha van film, amely a
korszak ellentmondásait dialektikusan volt képes
bemutatni, akkor az éppen Dárday filmje.

Az Összegezés helyett című utószó ban végül is a\

pozitiv tendenciákat emeli ld Szabó. Az elemzett
5 év filmjeiről általában nem túl jó véleményt
adott - ebben egyet is értek vele -, de biztató
kezdeményeket lát az 1975 utáni években. Sajnos
azonban egy új problémát is felvet: a művészfilm-
közönségfilm problémáját, s ezt meglehetős köny-
nyed optimizmussal intézi el. Ez szerintem a leg-
kevésbé tudományos, a legkiérleletlenebb része a
könyvnek. Nem is illik bele, hiszen eddig nem a film
és a közőnség, hanem a film és a kritika kapcsola-
tát elemezte Szabó, filmszociológiai, szociál-
pszichológiai aspektusok nem fordultak elő. Ami-
kor a popularitás problémája váratlanul előkerül,
akkor sem található semmiféle elemzés arról, hogy
mi a popularitás, rnilyen tendenciák, világnézeti-
szemléleti tartalmak, formai törekvések, alkotói
attitűdök jelennek meg a populáris művekben.
Ehelyett túlságosan is naiv és voluntarista elkép-
zelések vázlatát kapjuk.

Befejezésül: a mérleg nagyon labilis. A könyv
nem teljesíti, amit címe szerint vállalt. Pedig szük-
ség volna egy valódi filmtörténeti elemzésre az
adott korszakról. Azt azonban nem 1973-mal, ha-
nem - mint erre Szabó György is utalt - 1968-cal
kellene kezdeni.

Bujdosó Dezső

Szabadíts meg a gonosztól
Az Ötlettől a filmig sorozat újabb kötete
1980 áprilisában a Magyar Filmek Mozija ismét
műsorára tűzte Sándor Pál előző évben bemutatott
filmjét, a Szabadíts meg a gonosztól-t. A repriz
premierré is válhatott volna, hiszen ekkorra jelez-
ték a fiImről szóló könyv megjelenését az Ötlettől
a filmig sorozatban. A várt megjelenés azonban el-
maradt, a könyv eltűnt, mint a filmbéli .kabát, s
csak karácsonyi ajándékként kaphatta kézbe az
olvasó a húsvéti piros tojást.

S ha a könyv időzítése nem is sikerült hatásosra
- tartalma annál inkább. A kötet ugya~ egyszerre
maradt hű a sorozat alapgondolatához és a film-
hez is. Sikeresen von párhuzamot a között a két -
mégis egyazon -tény kőzőtt, hogyan törekszik egy
kis csapat a számukra értéket jelentő kabát vissza-
szerzésére, - s rniként szerveződik és hová jut el egy
másik csapat - a "művészek ... bohémek" csapata
az erről szóló rnű értékének és hitelének meg-,
vagy ha úgy tetszik, visszaszerzésére.

A válogatás nyomon követi azt a folyamatot,
hogyan jut el, hogyan vándorol a téma műfajokon

- novella, színdarab, forgatókönyv, film - kudar-
cokon, meg nem értéseken át a megértésig és "meg-
találásig". Ezzel is demonstrálja, hogya megfilme-
sítéshez ugyanolyan hitre volt szükség, mint ami-
lyenről a film - és Sándor Pál előző filmjei is -
szólnak.

A kötet szakít az addigi gyakorlattal, amely
többnyire megelégedett az adaptáció alapjául szol-
gáló irodalmi mű és a forgatókönyv közlésével, a
rendezővel folytatott beszélgetés leírásával, s olyan
írásokat is tartalmaz, amelyek első közlésben kerül-
nek a Mándy t kedvelő olvasók kezébe.

Olvashatjuk a "Sándor Pál tájai" és a "Volt egy
csapat" című filmnovella részleteit, amelynek alap-
ján a Régi idők focija készült.

Kell egy csapat! - hirdette Minárikkal a rendező
a 70-es évek elején, amikor a felszínen még úgy
tűnt, van csapat, csupán a "mélyvíz"-ben volt érez-
hető az a nyomás, amely végül is kikezdte a kohé-
ziós erőt jelentő hitet. S most, amikor filmjeink
egy része értékvesztésröl, kiábrándulásról tudósít,
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amikor "elfelejtjük a legnagyobb szerelmet" "nem
beszélünk róla", akkor ez a film - Sándor Pál és
Mándy Iván - sajátosan vitatkozik az évtized vé-
gére bekövetkezett hitvesztéssel, dezideologizá-
lássa!. A címadó fohászt a hitetlenségtől való meg-
szabadulásként is értelmezhetjük; a közösségbe
vetett hit létjogosultságának igazolásaként : az
embereknek egyaránt szükségük van hitre és kö-
zösségekre, ez utóbbiaknak pedig eszményekre.

Mindennek az adja meg ajelentőségét, hogy Sán-
dor Pál a filmrendezőknek abba a csoportjába
tartozik, amelyik pályára lépésekor - szemben az
előző generációval, amelybe pl. Bacsó és Szász
tartozik - az illúziók mellett a kételkedést hozta
magával, s összecsapásaik éppen a közösség kér-
désében voltak a legélesebbek.

A kötet irásai meggyőznek annak a tévhitnek az
ellenkezőjéről is, hogy irodalmi adaptáció nem
lehet sikeres, hogy lehetetlen elszakadni az iroda-
lomcentrikus, epikus szemlélettöl,

Ehhez olyan rendezőre volt szükség, mint Sándor
Pál, és olyan Iróra is, aki szernléletében, módszeré-
ben közel áll a filmhez; jellegzetes szimbólumai
között a foci mellett a mozit is megtaláljuk. S rni-
ként Bikácsy Gergely írja róla: "azért is nagyon jó
iró, mert regénybeli vagy színpadra szánt pár-
beszédei közül sok egy teljesen más közegben, a
filmben is megőrzi erejét. A Szabadíts meg a go-
nosztól jól példázza ezt".

Mindez nem jelenti azt, hogy a forgatókönyv-
iró nak könnyű dolga lenne - az előbb idézett
tanulmány rneggyőzöen avatja be az olvasót e mű-
helymunka nehézségeibe, folyamatában mutatva
be az átváltozást egészen a technikai forgatókönyv
rendezői példányáig. amely már a végső állapotot
regisztrálja.

így az olvasó betekintést nyer a filmalkotás fo-
lyamatába, annak különbözö elemeibe és szintjeibe :
eldöntheti, hogy megmarad-e a felszínen, amit a
forgatási jegyzet mutat be, vagy leszáll a .mélyvíz" -
be és így követi - most már nem is a kabát történe-
tét: mi maradt ki, vagy mi került bele a filmbe;
mennyivel lett több vagy kevesebb. Ez utóbbira
példaként említhetjük a befejezést: a novella zá-
rómondata hogyan lesz a filmben véghangsúlyos
képpé. "A ruhatárosnő elindul a fal mellett" - zá-
rul a novella, aminek a filmben a fiú kérdése -
"Mi lesz velünk Mama?" és a filmvásznat szinte
betöltő kőfal ad nyomasztó hatást.
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Ezt kivánja érzékeltetni a kötetben szereplő kép
is, bár hatását a formátum kis méretei erősen csök-
kentik. Különösen bántó ez a barna kalapos Svéd
Feri portréjánál. mivel a kalapból alig maradt
valami - pedig hangsúlyos kellék -, igy a néző a
Katapos helyett a színészt látja a fényképen.

A képek kapcsán szólnunk kell Antal István ta-
nulmányáról, amely a film operatőri teljesítményét
méltatja, Elemzése nem egyszerű Ragályi-portré,
hanem egyben demonstrációja annak a felfogásnak,
hogya filmek megértéséhez. feldolgozásához kevés
az irodalomcentrikus szemlélet, vizuális művelt-
ségre is szükség van. Kár, hogy nem került a tanul-
mány mellé Ragályi levele, amit még a forgatás
előtt irt a rendezőnek : fontos dokumentuma lehe-
tett volna rnind az előbbi elemzésnek. mind a
képalkotói folyamat mélyebb szintjeinek, s egyben
annak is, hogy a filmezés nemcsak rendezői telje-
sítmény kérdése: kell egy csapat ...

A kötettel kapcsolatos másik hiányérzet, hogy
nem találunk egy az operatőri életművet méltató-
hoz hasonló írást a rendezőrő!. Fel lehetett volna
használni Szabó Balázs arcképvázlatát Sándor Pál-
ról, amely a "Filmek és alkotok" című MOKÉP-
sorozatban jelent meg. Az ugyanitt megjelent
Kern András-írás és a Garas Dezsővel készitett
interjú is érdekes adalékul szolgált volna, mivel
felvillantják azokat az érzéseket és hangulatokat,
amelyek a színészekben és rendezőben - a csapat-
ban - egyaránt közösek, s amelyek az együttdolgo-
zás fontos pilléreit jelentik.

A hangulatteremtő erő, amely a Mándy-novel-
láknak annyira sajátja, átsugárzik a köteten, érez-
hető a többi iráson is. A rendező szemünk láttára
változik át Minárikká, hogy rnonomániásan hir-
desse: kell egy csapat. Az újabb átváltozások
nyomán már-már készen állna a mítosz, ha a
szerkesztő nem avatkozna közbe, s nem ellensú-
lyozná a mitizálást kritikai írásokkal.

Talán a kelleténél többször említettük a szer-
kesztést, többnyire elismerően: mentségünkre szol-
gáljon, többször nem említhetjük. Jó lenne azt
írni hogy Hámori András - aki mindenképpen
sikerrel debütált - személyében tehetséges szerzőt
avat a sorozat, ha nem ez lenne a sorozat utolsó
kötete. Tudomásunk szerint megszűnt az Ötlettől
a filmig, amely az amúgyis szegényes filmes iro-
dalomban missziót töltött és tölthetett volna be:
közelebb hozhatta volna a közönséget a filmhez.

Palotai János



Jurij N orstein az animációról
Mit jelent számomra az animáció?
Csupán a művészeti ágak egyi-
két. Nem hiszem, hogy külön-
leges törvényei lennének, olya-
nok, amelyek más művészetekre
nem érvényesek. Más kérdés,
hogy mivel új művészeti ágról
van szó, lenézik a játékfilmesek.
Pontosan úgy, ahogyan őket
vetették meg a szlnházi emberek
annak idején. Gyakran kezelik
úgy az animációt, mint aláren-
delt, alantas műfajt, mind művé-
szi lehetőségeit, mind társadalmi
jelentőségét illetően.

Véleményem szerint a művé-
szet lényegér nem lehet a konk-
rétan megfogalmazható célki-
tűzések szűk korlátai közé szo-
rltani, azaz, hogy szolgálja ér-
zelmi épülésünket vagy szórakoz-
tasson.

Ez természetesen nem jelenti
azt, hogy a művészet nem tesz
eleget ilyen funkcióinak is. Arisz-
totelész megállapitása ma is
érvényes: a rnűvészet mindenek-
előtt az élet élvezetére tanit ja
az embereket.

Nem arra gondolok, mintha
az animáció nem olyan .művészi
forma lenne, amelyet sajátos
törvényszerűségei alakitanak. Ar-
ról beszéltem, hogy vezérlő el-
vei azonosak a többi művészeté- .
vel. Az életből vétetnek, és az-
után a művész az összegyűjtött
anyagot speciális alkotói el-
járásokkal feldolgozza.

Az animáció és én

Mások filmjeibe is rajzolok.
Festek is, de ez magánügyem.

Viszonyom az animációhoz
speciális: meghatározza a vá-
lasztás kényszere. Egyáltalán
nem a sztori kiválasztására gon-
golok, a pontosan körülhatárol-
ható cselekményre vagy ötletek-
re. Sokkal több van annál az
animációs filmben, mint egy-
egy ötlet megjelenitése. Az ötle-
tek elmesélhetők szavakkal is, a

vizuális kifejezés itt nem szük-
ségszerű.

Van valami más is, amit nehéz
szavakba önteni. Elképzeléseim
a fejemben konkrét képekben
komponálódnak, a művészi kö-
zegben, amelyben a képek élni
tudnak. Látom a szlneket és a
tónusokat, hallom a zenét és a
mondatokat. Ezt nem tudom át-
tenni a szavak nyelvére, nem
igaz, hogy az lenne az elképzelt
film.

Elképzeléseim természetesen
bennem vannak. Sokkal bőveb-
ben, mint az egy film alapja
lehetne. Ezt jelenti számomra az
animáció.

Nem érdekelnek az elmesél-
hető cselekmények és nem is
akarok effélét csinálni. A cse-
lekmény a film deduktiv oldalát
emeli ki, s ezen figyelmesen rá-
gódik a néző. Ha egy film elég
érdekes, a néző újra látni akarja,
de nem a sztori miatt, hanem,
hogy tovább keresse a részeket
amelyeket igazaknak érez és
amelyeket sajátos nyelven közöl-
tek vele.

Miért használok olyan techni-
kát, amely megkülönbözteti film-
jeimet másokétól ?

Technikám kapcsolatbim áll mű-
vészi útkeresésemmel. Kombi-
nálni tudom az animált bábokat
animált rajzokkal. Az animációs
rajz dinamikusabb művészi for-
ma, az animációs bábok világa
statikusabb. A dinamizmus és a
cselekmény negligálása, termé-
szetéből fakadóan, idegenek az
utóbbitól. A bábanimáció sok-
kal filozofikusabb művészet.
Hiányzik belőle viszont az ani-
mációs rajzok alakíthatósága.
Nem tesz szabaddá a figurák kal
és tárgyaimmal szemben. Keve-
rem tehát a két technika jó és
rossz oldalait. Ez a módszer
teszi lehetövé, hogy mindazokat
a körűlményeket, amelyekkel

filmem kivánalmai szembesül-
nek, alá tudom rendelni belső
vágyaimnak.
Vajon történeteim és filmjeim
formavilágának költészete kö-
vetkeznek-e abból a tényből, hogy
magam is festek ?
Azt hiszem, hogy valamilyen
fokon minden animációs ren-
dezőt érdekel a festészet vagy a
képzőművészet általában. Ez ké-
zenfekvő, hiszen az animációs
filmeknek kettős természetük
van. A művész megteremt egy
új, eredetien művészi hátteret,
anelyhez nekem, a rendezőnek
meg kell teremtenem a megfelelő
drámai akciót. Ebből fakad az
animációs filmek kettős karak-
tere és a megfelelően művészi
háttérvilág megteremtésének ne-
hézsége. A néző csak az adott
hátterekhez tud viszonyulni,
részt venni a filmben, a téma
szellemében.
Filmjeim stílusa. A mód, ahogyan
vegyítik az örömöt és bánatot.
Világitási karakterűk,
Azt hiszem, ez lényeges problé-
ma az animációban. Végtére is,
fontos, hogy megmozdltsunk va-
lamit a nézőkben. Valami, amit
magukkal visznek, és ami majd
visszahozza őket a filmhez.

Nem szeretnék olyan filmeket
csinálni, amelyek csak fizioló-
giailag hatnak a nézőkre. Agyarn
telítve van művészi részlet ötle-
tekkel, vagy sokkoló, szokatlan
jelenetekkel.

Egy meggyilkolt gyermek lát-
ványa mindig hat a nézőkre, de
nem jelent feltétlenül művészi
élményt. Művészi élmény akkor
éri a nézőt, ha kapcsolat terem-
tődik a csatornák között, me-
lyek felfogják a látványt, illetve
amelyek gondolkozásra készte-
tik. Munkáimban megkísérlem
egyesiteni az animációs filme-
zés valamennyi alkotóelemét : a
rögzitést, a háttereket, a Iigurá-
kat és az összeállitást.
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Igaz-e, hogy az animáci6s fil-
meket kevésbé akadályozzák
technikai korlátok, mint más
ftlmfajtákat ?

Tisztázzuk: az animációs filmek
vannak a legjobban kitéve tech-
nikai akadályoknak.

Kezdjük az elején: technikai
akadályt jelent az a tény is,
hogy a művésznek figyelembe
kell vennie: animációs filmet
készít. Mellesleg, minden olyan
korlátozás, amelyik objektív,
megfontolt és ésszerű, szükséges
az animációs filmezésben.

Az animációs filmeknél maga
az anyag teremthet nagyobb le-
lehetőségeket. Játékfilmek eseté-
ben, ahol például színészekkel
dolgozik a rendező, a gépezet
szeszélyessége sok kellemetlen-
ség forrása lehet. Ugyanakkor
a háttér adva van, minden ma-
rad változatlan formájában.

Az animációs filmeknél rnin-
dent magunknak kell megterem-
tenünk. Már az alapokhoz is a
legtökéletesebb elemeket kell
megtalálnunk. Ez éppen olyan
nehézkes dolog, mint a gépezet
működtetése a játékfilmeknél.
Mint általában minden művészet-
nél.

Miféle nézőt állítok magam elé
munka közben?

Furcsa, sőt lehet, hogy ciniku-
san hangzik, de: magamat. Szá-
momra ez a legobjektívebb ért-
kelés i módszer. Ha magam elé
képzelnék egy tömegnyi nézőt
nem tudnám kikövetkeztetni az
egyes emberek igényeit. Hasonló
történne, ha csak az "intellek-
tuális elit" számára dolgoznék.

így azután csak magamra
gondolok: tetszik-e majd, amit
csinálok, végig tudom-e majd
logikusan követni? Ennek is
megvannak a veszélyei, hiszen
én folyamatosan a filmemben
élek, így nem csoda, hogy szá-
momra minden érthető és vilá-
gos. Azonban még mindig így
jutok legközelebb ahhoz az ab-
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szolútumhoz, amely csak a kép-
zeletemben létezik. Módszerem
még, hogy rnunka közben mesé-
lek barátaimnak, és figyelem,
miként reagálnak. Ez nagyon
hasznos dolog, mert felmérhetem,
hogy elképzeléseim valóban el-
érik-e a remélt hatást, vagy un-
tat ják az embereket. Reakcióik
alapján sokszor változtatok film-
jeimen. Bár, ha meg vagyok győ-
ződve igazamról, még ilyenkor
sem változtatok. Rossz mesélö-
készségemmel magyarázom az
elmaradt hatást. Sokszor elme-
sélem a dolgaimat gyerekeimnek
is, és figyelem viselkedésüket.
Gyerekfilmeket csak olyan ren-
dező tud készíteni, aki ért a
nyelvükön, a három-négy éve-
sekkel is el tud játszani, és képes
arra, hogy az ő szemükkel lássa
a világot.
Az animáció jövőjéről
Elég sötét színekben látom. Azt
nem tudom megítélni, hogy
szekpszisem csak a műfaj ere-
dendő technikai korlátozottságá-
val magyarázható, vagy az ani-
mációs filmezés általános válsá-
gáról beszélhetünk-e.

Mindannyiunknak vannak kri-
tikus időszakai, különösen, ha
elérünk valamit és úgy érezzük,
már csak ismételni tudunk. Ilyen-
kor kezdünk újat keresni. Ana-
lógiákat találunk az irodalom-
mal, de éreznünk kell, hogy amit
érdekesnek találtunk, azt nem
tudjuk megragadni, kicsúszik a
kezeink közül. Ezek a legnehe-
zebb pillanatok, különösen, ha
már a felvételek is elkezdődtek,
és még mindig vannak kéte-
lyeink. Aztán egyszer csak véget
ér a krízis, sokszor jelentéktelen
dolgok hatására. De amíg idáig
elérkezünk, poklokon megy ünk
keresztül.
Az animációs filmek
dramaturgiája
Szerintem az animációs filmek
dramatugiai elvei rosszak, mert
a színészekre építő játékfilmek
szabályait követik. Disney-nek

ez sikerült valahogy, egyáltalán
nem valamiféle magasabb morál
platformján, hanem mert kéz-
ben tudta tartani minden perc
legapróbb részleteit is.

Az irodalmi műveket csak
lassan veheti birtokba olvasójuk,
de ha egyszer nyomokat hagytak
benne, nehezen lehet azokat ki-
törölni. A filmek többnyire nem
maradnak meg hosszú ideig az
ember emlékezetében, és ritkán
van rnély hatással az emberek
viselkedésére és életére. Lehetnek
ugyan kivételek, de biztos, hogy
kevés. Az ok, amiért erről be-
szélek, az, hogy szerintem a já-
tékfilm, különösen az egész es-
tés játékfilmek dramatugiai elveit
szerintem változtatások nélkül
vette át az animáció. És ez nagy
hiba volt. Az animációs rnűvé-
szek az összes kifejezési eszközt
felhasználhatják, amit csak a
stúdióikban előállíthatnak.

Chaplin a színészi játékba
épített mindent. Egyetlen gesz-
tusába beleférnek a legszélső-
ségesebb tartalmak: a fantasz-
tikumtóI az abszolút realizmu-
sig és az atavizmusokig.

Az animációs film, terrnészeté-
nél fogva, a legkülönbözőbb
!työkerekből épitkezik. Teremt-
het mítoszokat, fantáziálhat, ter-
jeszthet kozmikus ideákat, lehet
realista, sőt naturalista vagy
misztikus. Úgy vélem, hogy e
sokféle elem beépítése sokat je-
lenthetne az animációnak, kü-
lönösen az egész estés filmeknek.
Csak .én még nem láttam ilyen
filmet. Amelyeket eddig láttam,
olyan cselekrnényük volt, hogy
élő színészek is eljátszhatták
volna őket.

A festészet a legkülönbözőbb
irányokba fejlődik, míg az ani-
máció, úgy tűnik, megrekedt.
Semmi jele dinamikus fejlődés-
nek. Hiányzik belőle valami;
mintha túlságosan is lekötötte
volna magát egy irányba. Az
irodalom, különösen az ókori
irodalom tanulmányozása nagy



hasznára lehetne az animációnak.
Ezek a művek magukba fog-
lalták a legkülönbözőbb irány-
zatokat és műfajokat. Gondol-
junk csak a Bibliára, amely az
emberi élet teljességét tartal-

mazza, annak komikus és tragi-
kus elemeivel együtt. Az egész
estés filmeknek nemcsak egy
sztori elmondására kellene tö-
rekedniük. Az emberi élet
teljességét kellene bemutatni uk,

Antonioni hűvös melodrámája
"Évek óta mint legnagyobb
filmművészünket, mint a világ
egyik legnagyobbját tisztelem
Antonionit. Filmjeit úgy szere-
tem, mint kevesekéit ; mint Olasz-
országban senki máséit" - bo-
csátja előre Antonioni új film-
jéről, Az oberwa/di rejtély-ről
írott kritikájában Lino Micciché.
De sietve hozzáteszi: "nem va-
gyok ,antonionis'. Legalábbis
nem úgy, hogy azt mondanám
folyton: .még a hajam szála is
fáj' vagy hogy .milyen nehéz sze-
retni egymást'. És az az érzésem,
hogy épp az efféle ,antonionis'
fauna nézi ma bizonyos csaló-
dással Az oberwaldi rejtély-t,
melynek ahhoz az Antonioni-
problematikához, amelyet az Egy
szerelem krónikájá-tól a Foglal-
kozása: riporter-ig megismer-
tünk, kevés (vigyázat, a "kevés"
nem jelenti azt, hogy "semmi")
köze van. így hát talán egysze-
rűbb a dolgom, ha Antonioni
új tévéfilmjét akként értékelem,
ami, már csak azért is, mert ez
nem esik nagyon távol attól, ami
lenni akart: meglehetős bátor-
sággal végigvitt kettős kisérlet-
ként, egyfelől egy olyan, sokszo-
rosan kipróbált struktúrával,
mint amilyen a flamboyant me-
lodrámáé ; másfelől egy olyan,
még a kipróbálás fázisában lévő
technológiával, mint amilyen a
színes filmre áttehető színes elekt-
ronikus felvételé. Lehetett volna
ebből remekmű? Mint például a
Nagyftás vagy a Foglalkozása:
riporter? Lehetett volna, leg-
alábbis elméletileg; de nehe-

zen, nagyon nehezen. Ezt Anto-
nioni maga is tudta, meg is
mondta. Pozitív kisérlet azonban
lett belőle, és erre Antonioni
büszke lehet.

Nem tudom, hogy Jean Coe-
teau "A kétfejű sas" círnű da-
rabját Antonioni javasolta-e a
RAl-nak, vagy ő csak elfogadta.
De ahhoz a kísérlethez, amely
Antonionit érdekelte, ez a vá-
lasztás megítélésem szerint nem
elhibázott. Cocteau a darabot
(amelyből később egyerfértékű
filmváltozatot is készített) két
színésznek írta: az "ő" Jean
Marais-jának s a feledhetetlen
Edwige Feuillére-nek. Megvillog-
tatta benne a tobzódó masztur-
bációra való zseniális, utánoz-
hatatlan képességét, olyan in-
tenzív "irodalmi" dimenziót
adott a csakis az "irodalomban"
létező figuráinak, hogy a játéka
által magát sodortatni hagyó
néző olykor már-már majdnem
többnek hitte őket megfoghatat-
lan fantomoknál. Talán ezért
döbbentett meg kezdetben soka-
kat az a hir, hogy Antonioni
Coeteau-anyagból dolgozik: ob-
jektíven nézve az a távolság,
amely a hamis szenvedések rafi-
nált cizellálóját az élet kórjának
szigorú radiológusától elválaszt-
ja, áthidalhatatlannak tűnik. Ám
épp ez volt a kísérlet első része.
Antonioni az "adaptálás" során
(melyben Tonino Guerra volt a
társa) itt-ott kiszárította az iro-
dalmi "szöveget", ami, ha jól
meggondoljuk, jókora változta-
tás. Mindenekelőtt azért, mert a

az animáció sajátos lehetőségei-
veJ. Azaz, keresve az animáció
fejlődésének lehetőségeit.

( Animoftlm 5. szám, 1980/3. -
Antal István)

történet elvesztette minden kap-
csolatát ll. Lajos bajor király
és ausztriai Erzsébet történeté-
vel, ami része volt Cocteau arra
irányuló kísérletének, hogy elhi-
tesse: fantomalakjai a történe-
lembői lépnek elő. Mi több,
innen a történelem, a nagybetűs
Történelem program szerűen hi-
ányzik, vagy operett-történelem-
nek tűnik, ami ugyanaz: úgy ért-
ve, hogy ha a kulisszák kőzül
Danilo gróf toppanna elénk,
senki se csodálkoznék rajta.
Azután a rendező megdolgozta a
melodráma dialógusait is, nyil-
vánvalóan ügyelve arra, hogy ne
semmisitse meg a történet flam-
boyant jellegét: lejjebb csavarta
a lángot, anélkül azonban, hogy
a tüzet kioltsa. Majd megdolgoz-
ta a színészeket, akiket nem tu-
dom, kifejezetten a kockázatot
szeretve választott-e ki, vagy
pedig azzal az emberanyaggal
dolgozott, amelyet a körülmé-
nyek elébe állítottak. Franco
Branciaroli, aki a filmben Se-
bastiant játssza (vagyis Maraís
szerepét), nem olyan éteries szín-
padi fantom, mint Maraís volt:
néha pislog, mint egy szarvas-
borjú, de különben "játszik".
A Peuillere- Vitti páros összeve-
tésekor már kevesebb külőnb-
séget találunk. Vitti óhatatlanul
más levegőt hoz magával, mint a
francia színésznő: belőle hiány-
zik annak romantikus Iángolása,
mozgása nem királynői. És ő is,
leszámítva a vibráló megindult-
ság néhány pillanatát (például a
finálét), "játszik". Azt a hipo-
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tézist, hogy az a "játszás"
korántsem véletlen, hanem - és
ez a lényeg - a tudatos elidege-
nítő hatáskeItés szolgálatában
áll, alátámasztja Antonioni tévé-
kamerája amely nemcsak a sZÍ-
nekkel játszik - mint majd látni
fogjuk -, hanem inkább eltávo-
lítja, semmint közelebb hozza a
Iigurákat. Az elején azt mond-
tam, hogy ennek a filmnek nem
sok köze van az Antonioni-féle
hagyományhoz, de egy "kevés"
köze van. Nos, ez az a "kevés":
Antonioni ezúttal is "hűvös me-
lodrámát" készített (ő maga ha-
tározta meg igy más filmjeit).
Eredetisége (s ha úgy tetszik,
experimentális mesterkéltsége )
abban rejlik, hogy ezúttal ,,!Iam-
boyant melodrámából" indult
ki. Ez magyarázza azt is, hogy
Vittire esett a választása, aki
- nem sértésként mondom -
"cocteau-i" figuraként külőn-
ben meglehetősen kevéssé volna
hiteles.

A kisérlet második része a
színnel kapcsolatos. "A kétfejű
sas" és Az oberwaldi rejtély
története egy királynéról szól,
aki már tíz éve özvegy, és az
udvari intrikák hálójának fog-
lya; "egyviharos éjszakán szobá-
jában szemben találja magát egy
fiatalemberrel, aki - rnint ez
szinte rögtön kiderül - azért van
ott, hogy őt megölje. A királyné
évek óta keresi, kívánja, várja
a halált: gyilkos mérget hord
magával, hogy előbb-utóbb vé-

get vessen életének. Nemcsak
hogy nem kergeti el az ifjút, nem
hívja az őrséget, nem menekül:
befogadja a fiatalembert, gond-
ját viseli, rejtegeti mindenki
elől. Majd egyezséget köt vele:
vagy az ifjú öli meg őt három
napon belül, vagy ő öli meg az
ifjút, akit mint új felolvasóját
mutat be. Ám az udvari intrika,
a kettőjük közt születő szerelem,
s az a perspektíva, hogy megsza-
baduljon az intrikáktól. és az
igazság és szabadság elvei sze-
rint uralkodjék - amire a gyil-
kosságról lemondó ifjú buzdítj a
a nőt -, felborítani látszik min-
den tervet. Ám Sebastian lenyeli
a királyné önmagának szánt
rnérgét, és elbúcsúzik az asszony-
tól, aki győzelemre és revansra
készülődik; az ifjú azt mondja,
különben sem lenne más kiút a
számára: odakint a rendőrfő-
nök várja, aki a merényletre
felbérelte. Erre a királyné fel-
fedi, hogy csak játszott vele, saját
hatalmi céljaihoz használta fel,
szerelemmel és szabadsággal ál-
tatta, csak hogy győzelemre vi-
gye a saját cselszövését a máso-
kéval szemben. Az ifjú megöli.
A melodráma ezzel a kettős
szinvallással és a két haldokló
szerelmes gesztusaival ér véget
(Antonioni beállításában olya-
nok, mint Jennifer Jones és
Gregory Peck a Párbaj a napon
című, lángoló szenvedélyektől
izzó nielodrama fináléjában).

Azért idéztük fel a cselek-
ményt, hogy hangsúlyozzuk : a

dinamika még e majdnem-Kam_
merspiel szeenikai entrópiájában
is jelentős. De Antonioni nem
játszott többet a forgatókönyv-
veI, mint amennyit mondtunk
(ami nem kevés), a továbbiakat
illetően inkább a rendezéssel
játszott: pontosabban a színnel.
Nos hát, itt a kísérlet, első kí-
sérlethez mérten, messzemenően
sikerült, de a még megteendő
út ezen a téren igencsak hosszú
("egy évtized se telik bele, és
sikerül a játék", mondta An-
tonioni). Mikor Antonieni ki-
szárít rninden kromatizmust,
mint például a két főszereplő
gyöngéd beszélgetésében a lo-
vaglás után, s a palettát a ••fekete-
fehérhez" közelítö világoszöldre
és sötétzöldre szűkítí ; vagy Vitti
szőke hajának ad különböző
árnyalatokat, bronzvöröstől
aranysárgáig. csak ámulni tu-
dunk. Ám kétségtelen, hogy ami-
kor a gonosz Foehn gróf kékes
felhőt hurcolva maga után oson
a falak mentén; vagy a rét ZÖldje
olyan, mintha neonfény világí-
tana rá; vagy egy-egy beállitás
majdnem függőleges csíkokra
bomlik, mint egy rossz tévéké-
szülék képe: akkor világossá
válik, hogy még további kísér-
letek kellenek, hogya film tel-
jességében ura legyen az elektro-
nikus technológia óriási lehető-
ségeinek."

(Cinemasessanta, 136. sz., 1980.
november-december, Róma-
Schéry András)

Az amerikai fekete filmművészet esztétikája
••Párizsi szalonokban gyakran
hallani kifinomult esztétakat
azon csodálkozni, hogy D. W.
Griffith-t valaha rasszizmussal
vádolhatták az Egy nemzet
születése kapcsán" - írja a
Cinémá-ban Corinne McMul-
lino A cikkíró a Három kon ti-
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nens elnevezésű, Nantes-ban ren-
dezett fesztivál alkalmából emlí-
ti a filmt~rténet klasszikus al-
kotását érintő vádat, amelyet
éppen e fesztiválon résztvett
amerikai fekete filmművészek-
nek, illetve elődeiknek, az új-
világ feketebőrű filmrendezői és

fi!mszinészei egymást követő
nemzedékeinek alkotásai tesznek
érthetővé.

Ám senki sem akarja kétségbe
vonni Griffith filmjének film-
történeti érdemeit. 1915-ben, be-
mutatásakor úgy látszott, hogy
jól ismert erényei folytán kata-



lizátora lesz azoknak az erők-
nek, amelyek - ellenállva a
megszokott gyakorlatnak, a fe-
keték számára fenntartott szere-
pek és viselkedésmódok sértő
gyakorlatának - igyekeznek majd
másféle képet adni a négerekről
a filmvásznon; olyat, amely kö-
zelebb áll a valósághoz és az ő
törekvéseikhez.

Csakhogy az Egy nemzet szű-
letésé-nek hatása nem lehetett
elegendő, sőt kielégitő sem ehhez
a feladathoz; a nantes-i fesztivá-
lon részt vett Pearl Bowser ame-
rikai fekete film történész szerint
Griffith filmje nem is képviselt e
téren alapvetően új szellemet.
Mint kifejtette, "a film nem ha-
gyott semmi kétséget a maga szél-
sőséges rasszizmusa felől: a cipő-
krémmel bekent fehérek nége-
rekként való alkalmazása, a
szexuális viziók megtestesülése
egy erőszakot elkövetett néger
személyben, a korrupt néger
politikus képe, az ismét csak
fehér nők által megjelenített né-
ger asszonyok állati tulajdonsá-
gai, akiknek minden vágya,
hogy fehér férfiakat szerezzenek,
s így bizonyos hatalomhoz jus-
sanak - nem számítva a vidám
táncokat és énekeket az ültet-
vényerr - megannyi rasszista
elem."

De nézzük inkább, mit tettek
maguk az amerikai fekete film-
rnűvészek az Egy nemzet születése
óta e torzitások kiigazítására.

Az amerikai fekete filmművé-
szet első hulláma a század húszas
éveiben indult, párhuzamosan a
hollywoodi filmipar kialakulásá-
val, ám az anyagi háttere ennek
a hullámnak éppoly megalapo-
zatlan volt, mint a jelenlegié:
a mai fekete filmrnűvészek
ugyanis hasonló egzisztenciális
nehézségekkel küzdenek, mint a
kortárs amerikai függetlenek, te-
tézve azokat egy kisebbségi kul-
turális közösség problémáival.

A szórványos és szinte titkos
kezdetek azonban még a húszas

éveknél is régebbre nyúlnak
vissza. 1913-tól színházi embe-
rek kezdik filmre vinni szinpadi
műveiket, majd hamarosan te-
kintélyes feketék által pénzelt
független produkciós cégek jön-
nek létre ismert színészek ösz-
tönzésének engedve, mivel ezek
saját szerepe iket kivánták fil-
men látni, így próbálva szaba-
dulni a fehér rendezők által konst-
ruált örökös komikus szerepek
gettójából. Az első ilyen produk-
ciós cég, a Lincoln Motion
Picture Company 1915-ben ala-
kult Los Angelesben. később
Chicagóban és New Yorkban
keletkeztek hasonlók. Az elké-
szült filmekről, illetve azok érté-
kéről alig lehet tudni valamit,
lévén, hogy részben elvesztek,
illetve egy részük létezéséről
csak egy-egy újságcikk vagy rek-
lám tudósit, s a megmaradtak is
nehezen hozzáférhetők. Egy-egy
filmcím mégis elárul valamit
abból, hogy mi lelkesitette ezt a
mozgalmat: a történelem jelen-
tős feketebőrű alakjaira támasz-
kodva erősitik öntudatukat, és a
mozi, egy új művelt városi kö-
zéposztály kifejezési eszköze ré-
vén társadalmilag és hivatásbeli-
leg integrálódnak az amerikai
életbe.

Ezek a filmek általában kerül-
nek minden faji propagandát és
minden vitatémát. A Lincoln
Motion Picture azonban olykor
némelyik filmjével megpróbál
a fehér közönséghez szólni. 1918-
ban gyártja az első néger wes-
ternt, és 1923-ig folytatja mű-
ködését, elkészítve időközben az
első néger filmhíradókat is.

Az 1918-ban jelentkező Oscar
Micheaux az egyedüli, aki saját
önéletrajzi regényének nyomdo-
kain haladva, filmjeiben nem
tiszteli a fehérek és a feketék
közötti status quo-t, rámutat
bizonyos igazságtalanságokra. és
nemcsak a rasszizmust támadja,
hanem ábrázolja a fekete kö-
zősség belső problémáit és ellent-

mondásait is. Ugyanakkor ügyes
üzletember is, aki mindenkinél
jobban meg tudta szervezni a
filmek terjesztését, mégpedig a
vaudeville szlnházakra támasz-
kodva, az egész országban in-
gyen propagandát szerezve a
filmek számára oly módon, hogy
a helyi újságíróknak az eladott
mozijegyek számának arányá-
ban részesedést biztosított.

A Lincoln által gyártott Oscar
Micheaux- és Noble Johnson-
filmek népszerűsége és sikere
azt bizonyította, hogy van fekete
moziközönség. Ez a tény nem
kerülte el a figyeImét a nagy fe-
hér produkciós társaságoknak
sem, amelyek most elkezdték
nagy tömegben gyártani az olcsó
és silány minőségű "quickie"-
ket (olcsó fércrnűveket) a feke-
ték számára, egyszersmind szinte
teljesen lehetetlenné téve ezzel
a négerek által rendezett filmek
terjesztését.

Másfél évtized múltán egymás
után csődbe jutottak a négerek
kis produkciós vállalatai a meg-
változott versenyfeltételek áldo-
zataiként: az első világháború
után az influenza-járvány miatt
be kellett zárni a nyilvános vetí-
tőtermeket, majd Q Wall Street-i
krach, aztán a hangosfilm új
korszaka - amikor megduplázó-
dott a gyártási költség - jelen-
tette a válság mélyülését. Michea-
ux is tönkrement, viszont 1931-
ben ő az egyetlen az első hullám-
ból, aki új filmgyártó céget ho-
zott létre és áttért a hangosfilm
gyártására. Filmjei azonban el-
vesztették korábbi virulenciáju-
kat, talán azért, mert az új
pénzügyi támogatók fehérek vol-
tak. 1918 és 1948 között jelentős
számú filmet készitett, évente
átlagosan kettőt.

Ezt követően a hatvanas éve-
kig a fekete közönség már csak
a :hollywoodi produkciók nagy
néger szinészeinek teljesítményei-
ből merithetett buzdítást. Ezek
között Paul Robeson, aki éveken
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át az amerikai feketék szóvivő-
jének szerepét töltötte be, nyil-
vánosan állást foglalt az egyesült
államokbeli rasszizmus ellen és
Afrika felszabadítása mellett.

Paul Robeson egyetlen olyan
filmben játszott, amelyet fekete
rendező rendezett, s ez Oscar
Micheaux Body and Soul (1925)
c. filmje volt; egyébként igye-
kezett kritikailag mérlegelni azo-
kat a filmeket, amelyekben szere-
pelt, de gyakran csalódott.

Robeson a legbüszkébb a
Proud Val/ey (Gyönyörű völgy)
c. filmre volt, amelyben egy
bányászt alakított Wales-ben a
többi fehér munkás között egyen-
jogúan. 1939-ben az USA-ba
való visszatérésekor Burges Me-
redith felkérte őt, hogy énekel-
jen a rádióban az In Poursuit of
Happiness c. műsorában. Ez
tette őt ismertté az egész ország-
ban, miközben Roosevelt elnök
ösztönzésére 1941-ben a feketék
jogait védelmező törvény szüle-
tett, s ennek nyomán csökkent a
rasszizmus nyomása.

Az amerikai feketebőrű ren-
dezők második nemzedéke csak a
hatvanas évek politikai esemé-
nyeinek, gazdasági és társadal-
mi változásainak sodrában jelent-
kezett. Nem foglalkozunk itt. az
olyan neves hollywoodi szlné-
székkel, mint Sidney Poitier,
aki 1950-ben tűnt fel a No way
out-ban, sem az olyan filmekkel.
melyek a négerek cinikus ki-
használásával készültek, sem a
hetvenes években négerek által
rendezett filmek sorával, melye-
ket Nantes-ban lehetett látni,
mivel azok a filmek és filmmű-
vészek, amelyek és akik felújí-
tották a független amerikai feke-
te filmművészet első hullámá-
nak hagyományát, egészen má-
sok.

1971-ben Melvin van Peebles
volt a producere, rendezője,
főszereplője és zeneszerzője a
Sweet Sweetback's Baaadasssss
Song c. filmnek, és bár nem
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kapott kellő pénzügyi támoga-
tást, húsz nap alatt leforgatta
a filmet szakszervezeten kivü-
liekből álló stábbal. A kor szel-
lemének kifejezéseként a film
főszereplője egy néger szuper-
man, kitartott, nőcsábász, ver-
hetetlen futó, aki azonban tuda-
tára ébred az övéi ellen elköve-
tett igazságtalanságoknak. Egyet-
len nagy forgalmazó sem vette
át a filmet, ez azonban mégis
óriási sikert ért el, és ebben az
évben a között a húsz film kö-
zött szerepelt, amelyeket New
York-ban az American Indepen-
dant Feature Project-nél mint
az amerikai független film leg-
reprezentetativabb műveit mu-
tattak be.

Nem maradhat említés nél-
kül, hogy a független amerikai
fekete filrnművészek kísérletet
tesznek egy speciális új filmnyelv
kialakítására is. Warrington
Hudlin a Street Corner Stories c.
hosszú dokumentumfilmjében a
blues-okból kiindulva próbálja
meg egy afro-amerikai, megkü-
lönböztethető esztétika alapjait
lerakni. Charles Burnett első
játékfilmje. a The Killer of
Sheep a legjobbak közé tarto-
zott Nantes-ban; egy Los-Ange-
les-i vágóhídi munkás életét
láthatjuk benne, amelyet szinte
abszurddá tesz embertelen, vé-
res, vég nélkül ismétlődő rnun-
kájának jellege. Az Egyesült Ál-
lamokban diplomázott etiópiai
Hailé Gerima pedig Bush Mama
c. játékfilmjével sorakozott Nan-
tes-ban a legjobbak közé. Bush
Mama fiatal asszony, akiben
megvan az a képesség, hogy meg-
értse elnyomásának mechaniz-
musait, és elutasítsa a passzivi-
tást a rasszista agresszióval szem-
ben. Amikor férje börtönbe ke-
rül, az ő leveleinek hatására és
támogatásával lesz Dorothé a
getto Bush Mamá-ja: egyik kezé-
ben puska, a másikban gyerme-
ke, gerillaharcosként áll helyt
magáért és népéért.

Születőben van tehát egy afro-
amerikai filmmCívészet, amely
igyekszik beletagozódni a fehér
Amerika filmmCívészetébe, de
rendhagyó is annak a valóságnak
a szertelensége folytán, amelyet
felfed, és amelyet formai szem-
pontból gyakran a kísérleti film
számára fenntartott eljárások
felhasználásával, a hagyományos
elbeszélési folyamatot megsza-
kító montázstechnikával és az
elbeszélés hitelességével ábrázol.

Hasonlóan az első hullám
rendezőihez, ezek a fílmművé-
szek is csak saját erőikre szá-
míthatnak munkájuk folytatá-
sában. Hailé Gerima gyakran
hangoztatja, hogya Harmadik
Világ vagy a fekete Amerika
rendezői számára a legfontosabb
tőke barátaik és az őket támo-
gató népi közösség részvétele
ebben a munkában, 6 maga
egyébként filmjeit a népi közös-
ség templomaiban, pincéiben és
kis hátsó udvaraiban vetiti, és
elsőrendll fontosságot tulajdo-
nít a beszélgetéseknek. vitáknak.
hogy szoros kapcsolatot tartson
fenn népével és annak nézeteive!.

Warrington Hudlin viszont
létrehozta a Black Filmmaker
Foundation elnevezés ű forgalma-
zási szervezetet a fekete filmek
katalógus szerinti rendelés útján
történő terjesztésére, és hogy ily
módon egy olyan szimpatizáns
tábor szerveződjőn, amely képes
befolyásolni a hivatalos politi-
kai szervezeteket, és meg tudja
védeni érdekeiket, egyebek kő-
zött az országos televíziós háló-
zatnál.

Ezeknek a próbálkozásoknak
az összefonódása és életereje
kétségtelenül ki fog alakitani
egy sajátos új nyelvet és esztéti-
kát az amerikai feketék filmmű-
vészetében.

A Cinéma decemberi számá-
ban - folytatva a témát - négy
mai amerikai néger filmrnűvész
fejti ki nézeteit e példás múlttal
biró, harcos, kisebbségi film-



művészetről, Foglaljuk össze
főbb gondolataikat.

Négyük közül a legidősebb
William Graeves, aki 1949-től
előbb színészként szerepelt né-
hány (amerikai néger) filmben,
majd 1964-től rendezőként do-
kumentumfilm-sorozatot készit
a néger kőzéposztályról, Har-
lem kulturális és művészeti újjá-
születéséről a húszas években
stb., legfontosabb tevékenysége
mégis az amerikai néger televí-
ziós müsorok megindítása, ami-
nek úttörő szerepe volt abban,
hogy megkönnyitette a feketék
közremüködését a tömegkom-
munikációs munkában.

"Csak nagyon ritkán lehetett
feketékről cikket olvasni az új-
ságokban, nem nagyon beszéltek
róluk a rádióban vagy a tele-
vízióban a hatvanas évek elején.
Filmekben sem nagyon szerepel-
tek feketék, leszámitva Sidney
Poitier különleges esetét... A
Carnegie- és a Ford-alapitvány
kezdeményezésére tanulmányoz-
ni kezdték e probléma megoldási
lehetőségeit. .. így határozták
eI"egy televíziós pro~am rend-
szeresitését, amelyben a fekete
közösség szükségleteiről és tö-
rekvéseiről adtak információkat
a tájékozatlan fehérek számára ..•
Eleinte fehérek csinálták ezt a
müsort feketék segédletével, a
második adástól kezdve azon-
ban a feketék maguknak köve-
telték a rendezés és az ellenőr-
zés jogát... Engem gyártásve-
zetőnek tettek meg képzettségem
alapján, melyet a kanadai Nati-
onal Film Board-nál szereztem,
és mivel már rendezt em egy
különleges tv-műsort, A fiatal
négerek számára ingyenes kép-
zést biztosítottunk. hogy meg-
ismerhessék a film technikáját,
és bekapcsolódhassanak a mi
munkánkba . •. Adásaink témái
változatosak voltak, foglalkoz-
tunk a dél-afrikai helyzettel. a
néger közösség gazdasági és
szociális problémáival, lehetövé

tettük, hogy hangot adjanak
nehézségeiknek, olykor indul a-
taiknak. De a fehéreknek is te-
ret engedtünk. hogy számot ad-
janak róla, miben vállalnak kö-
zösséget a négerekkel és miben
látják az igazi különbségeket.
Ezeket az adásokat valószínű-
leg több fehér nézte meg, mint
néger. .. Két év múltán hagy-
tam fel ezzel a tv-műsorral,
amely aztán lassan elvesztette
anyagi bázisát, s ma már nincs
Amerikában négerek által irá-
nyitott tv-műsor,

Ben Caldwell szerint az ame-
rikai négereknek szükségük van
saját kulturális hagyományaikra
mint gyökereikre.

"Én megpróbáltam újból ősz-
szekapcsoIni Afrikát és Ameri-
kát, jóllehet történelmünk kü-
lönvált, családainkat szétszakí-
tották és szerteszórták, vallási
szokásainkat betiltották. A mi
népünknek azonban Ameriká-
ban is szüksége van gyökerekre,
amit én az afrikai mitológiában
próbáltam megtalálni. Az afrikai
vallásban az a gondolat a fontos, .
hogy az ember eljuthat az isten
igazi megismerésére, ezt próbál-
tam belefoglalni fílmembe, fel-
használni közvetítőként, átme-
netet biztosító eszközként a ha-
gyományos afrikai rituso khoz.
E rítusok tiszteletével filmem
spirituális tartalmat nyert ...
A filmnyelvet használva én ere-
deti formákból indulok ki, olyan
archetípusokból. mint az anya.,
a gyermek, és ezekből teremtek
valami újat. Mint ahogy például
Martin Luther King képe a
"szabadságot" jelenti, egy hely
és egy korszak jelképe amerikai
fehérek és feketék számára, a
néző pedig a saját tapasztalatát
kapcsolhat ja ehhez a képhez ..•
Filmemben, az I and I-ben a
fehér arcok egy néger számára
az erőszakot jelképezik és Afrika
elrablását a fehérek által. Ezek
a fehér árnyak paraziták. így
tárgyalja a film Afrikát. De

valójában a problémát nem a
fajok problémájaként ábrázolja,
hanem az eszmék és a módszerek
problémájaként : a nyugati tech-
nikai civilizáció kerül itt birálat
alá. Aki ezt másképp látja, csak
a gyűlöletet és az elkülönülést
növeli."

Egészen más a felfogása az
amerikai néger filmesek felada-
táról, lehetőségeiről Charles Bur-
nettnek: szerinte a kisebbsé-
gieknek mindig nehéz volt a
filmgyártás közelébe férkőzni.

"Beszélhetünk-e az amerikai
néger rendezők "új hullámáról"?
Szerintem nem. Nem alkotunk
azonos eszméket valló, egységes
iskolát. Csupán annyi a közös
köztünk, hogy mindnyájan né-
gerek vagyunk és közel érezzük
magunkat a harmadik világ-
hoz. Viszonylag új dolognak szá-
mít, hogy ma már több néger
csinálhat filmet, mint korábban.
Csak a hatvanas években nyi-
tottak tanfolyamot az UCLA-n a
tömegkommunikációs eszkö-
zökről, ez tette lehetővé a kisebb-
ségieknek a filmes hivatást vá-
lasztani. .. , Én előbb elektroni-
kából szereztem diplomát, majd
pályát változtattam. A probléma
nálam az volt, hogy Watts-ból, a
szegény négerek gettójából jöt-
tem és sohasem láttam olyan
filmet, amellyel azonosulni tud-
tam volna. Amikor hazajöttem
a kollégiumból, ahova az ott-
honi barátaim nem juthattak el,
más lett a magatartásorn, mint
az övéké. Nem mondhattam ma-
gam a négerek szószólójának,
különösen nem a saját osztá-
lyombeliekének, Nem foglalhat-
tam állást. Próbáltam tehát tár-
gyilagos lenni. És bár tudom,
hogy olykor sikerül néger érté-
kelés szerint kifejezni magam, de
azt nem mondhatom, hogy film-
jeim "néger" filmek. Ez vitat-
ható. Igyekszem a négerek ta-
pasztalatairól beszélni, úgy,
ahogy én azokat megértettem."

Úgy tűnik tehát, hogy a mai
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amerikai néger rendezők mind-
egyike másképp látja filmművé-
szet ük új esztétikájának jellem-
vonásait. Ebben a sókféleségben
sajátos szint képvisel Larry
Clarek:

"Sokat beszéltek már az Afri-
kába való visszatérésről. Azt
kell megértenünk, hogy nagyon
izoláltan éltünk. Néhány veze-
tőnk megpróbált nemzetközi je-
lentést adni .annak, amit csi-
náltunk: film készült Malcolrr
X-ről, egy másik Martin Luther
Kingről. Nekünk nemcsak ezek-
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kel a problémákkal való kap-
csolatunkat kell megértenünk,
hanem kapcsolatban kell érez-
nünk magunkat a világ többi
részével, azokkal a küzdelrnek-
kel, amelyek például Dél-Afri-
kában folynak. A hatvanas évek-
ben éppen izoláltságunk miatt
vesztettük el tájékozódásunkat.
Meg kell értenünk, mi történik
másutt.

A Passing through c. filmem-
ben éppen erre mutatok rá:
nekünk UJ zenei, kulturális, de
egyben politikai irányba kell

haladnunk. ~n mindenekelőtt
az amerikai néger kőzőnségnek
csinálok filmeket, de ezek a fil-
mek azért is vannak, hogy meg-
zavarják a többiek nyugalmát.
Még ha nem értik is ezeket,
emlékeznek majd rájuk. Maguk-
kal viszik ezeket a filmeket, ame-
lyeket megértenek vagy nem, de
végül is rá fognak ébredni ér-
telmükre. "

(Cinéma, 1980. szept. dec. -
Sallay Gergely)
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