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Van-e 89 utáni magyar film?

Az ember nézi a filmeket, és egyszer
csak azon veszi észre magát, hogy cezúrákat jelöl meg, s a köztük levő intervallumokban
folyamatokat,
változási irányokat
igyekszik
kimutatni.
A
"mai magyar filmről" gondolkodva
az
első megválaszolandó
kérdés: mit tekintsünk
e korszak
kezdőpontjának.
Az 1974-es kiáltvánnyal
induló dokumentarizmus
óta ugyanis nem tapasztalható olyan új, markáns tendencia,
melynek esztétikai vizsgálata során egy
eddigiektől eltérő, karakteres világkép
vagy szemléletmód bontakozna ki előttünk. Ráadásul a dokumentarista
rendezők sem tudták újszerű kifejezésmódjukat
ontológiai dimenzióban
továbbgondolni
(ami nem kis részben a
korabeli kritikusok értetlenségén múlt),
ehelyett kilátástalan küzdelembe kezdtek, hogy a dokumentarista
formanyelvet összeegyeztessék
valamiképpen
a
hagyományos
játékfilm-dramaturgiával. A kilencvenes évek elején aztán
mégis mintha megmozdult
volna az
állóvíz: a rendszerváltozás
utáni euforikus hangulatban
a filmesztéták úgy
látták, változás megy végbe a filmkészítők szemléletmódjában,
melyet a
konkrét valóságtól való elvonatkoztatásban vél tek tetten érni. Ezt az állítást
igyekeztek igazolni az 1990-ben jelentkező új filmes generáció jelentőségének
szinte példátlanul "empatikus"
felértékelésével. Mára világossá vált, hogy ez
a változási irány mint alap tendencia
csak komoly fenntartásokkal
fogadható

el. Egyre több film foglalkozik ugyanis
a rendszerváltozás
kapcsán felmerülő
konkrét (politikai, gazdasági)
problémákkal, és nem egy olyan munka készült, amely zárt múindividuumként
ugyan elszakad a "közvetlen" valóságtól, ám egyértelmű
a rendező azon
szándéka, hogy filmje valamilyen szinten a jelenünkben
ő változások interpretációjául is szolgáljon (A nagy postarablás, Roncsfilm, A turné). Filmkészítői
generációváltás
sem következett
be
igazán - a pályakezdők
meghatározónak tartott egyéniségei
közül többen
nem forgattak
újabb játékfilmet (köztük Janisch Attila, Monory M. András,
Salamon András).
Két kérdésre kell tehát megpróbálnunk választ keresni. Egyrészt, hogy a
publicisztikus hangvételű filmek tematikájában a rendszerváltozás
környékén
kijelölhetó-e
cezúra,
másrészt,
hogy a valóságtól elvonatkoztató
rendezői attitűd különféle tendenciáit miért nem érezzük átütő erejű, korszakos
megújulásnak.
Hogy lássuk, milyen társadalmi alternatívát gondoltak komolyan vehetőnek a filmkészítők a rendszerváltozás
előtt, tekintsük át az 1985 és 1989 között
készült
filmek
hőstipológiáját.
Alapvetően
kétféle szereplőt állítottak
középpontba:
a kiszolgáltatott embert és
a (gazdasági) vállalkozót.
A környezetük
negatív hatásaival
szemben tehetetlennek
bizonyuló hősök közül
némelyek
erőfeszítéseket
tesznek helyzetük
megváltoztatására,
de
hősies
(Valahol
Magyarországon,
Gondviselés) vagy inkább csak vergődésnek nevezhető próbálkozásaik
(Hótreál, Laura) rendre kudarcba fulladnak.
A kiszolgáltatottság
lehet politikai természetű
(Valahol Magyarországon),
de
fakadhat egy periférikus társadalmi réteg perspektívátlanságából
(Gondviselés, Hótreál), vagy az eltérő életformák
közötti választás nehézségéből is (Csók
anyu, Laura). A kiszolgáltatott
hősök
egy másik típusának csak szemlélődésre van ereje, és tűri, hogya szerencsétlen konstelláció maga alá gyűrje. Ha
mindez vígjátékhoz szolgál alapötletül
(Hülyeség nem akadály, Banánhéikeríngá),
értelmetlen
támadni
a koncepciót,
egyes filmkészítők
azonban megkísérelték drámai módon felvetni a sorszszeruseg
problémáját
(A rejtőzködő,
Tüske a köröm alatt). Ám mivel ezeknek
a filmeknek a szereplői sem küzdenek
a determináció
ellen, nem
a szó

klasszikus értelmében vett sorsdrámákat láthatunk, hanem csak különböző
mélységű apátiát. Ezt a felfogást érvényesítették a rendezők leggyakrabban
az ötvenes évekről szóló filmekben is,
hol a gyerekek világát helyezve előtérbe (Szamárköhögés), hol pacifista felfogású hőst teremtve (A nuísik ember).
Az őrlődés aztán tőbbnyire
azzal
végződik, hogy a tehetetlen hősök, mivel nincs adekvát receptjük a körülöttük tapasztalható zűrzavar felszámolására, kilép nek addigi életterükből. A
kivonulás lehet konkrét, a városból vidékre történő (Thske a köröm alatt),
vagy
jelképes
(Banánhéjkeringő,
Hol
volt, hol nem volt).
A másik központi hősnek, a vállalkozónak határozott elképzelése van arról, hogyan javíthatna anyagi helyzetén, és ezért lázad. Jellemző példa erre
a Falfúró Gézája, aki a kezdő képsorokban ráborítja művezetőjére
az asztalt,
aztán elhagyja a gyárat, és mint vállalkozó új életet kezd. Hasonló a Visszaszámlálás expozíciója: Sándor, a téesz
buszvezetője
egy szép napon elhatározza, hogy önállósítja magát, és magánfuvarozóként
fog dolgozni. Ezt a
gazdasági
szférát aztán egyöntetűen
kriminalizálva
jelenítették meg filmjeikben az alkotók, majdhogynem
illegális tevékenységkén t tüntetve fel a bemutatott
vállalkozásokat
(Egészséges
erotika, A dokumentátor, FaIfúró, Visszaszámlálés, Zuhanás közben). A főbősök a
megrendelés és a pénz kiszolgáltatottjaivá válnak, életformájuk deviáns. Ki-

szolgáltatottságukat
tovább
fokozza,
hogy fennmaradásukhoz
kapcsolatba
kell lépniük egy misztikusra
formált
nagyvállalkozóval.
aki természetesen
csúnyán
kihasználja
új "üzletfelét".
Egyedül a "maszek munka" kecsegtet
némi kilátással, amely valahol az állami szektor, a központi rendszer függvénye. A FaIfúro'ban például az állami
építési vállalat olyan- panelfalat gyárt,
amelybe nem lehet képszöget ütni ennek elvégzésére vállalkozik Géza.
Az alkotások nemcsak azzal idegenítették el a nézőket a második és harmadik gazdaság tól, hogya
zűrzavart
és a bizonytalanságot
hangsúlyozták
bennük, hanem azzal is, hogy a vállalkozások jórészt kudarccal
végződnek, azt sugallva, hogy nem a magángazdálkodás jelenti a megoldást az életünk problémáira .. Ez a szemléletmód
teljesedett ki a Könny{i vérben, ahol a
vállalkozók világának kilátástalanságát
a kurvák
életének
kiúttalanságával
azonosította
metaforikusan
Szomjas
György.
A rendszerváltás
azután alaposan
rácáfolt a filmkészítők
által felrajzolt
valóság- és jövőképre. Az élet minden
területe dinamikussá
vált, ami elképzelhetetlen
lett volna a nyolcvanas
évek során megerősödött,
magas szintű szaktudással
rendelkező, felkészült
technokrata
réteg nélkül,
melyet
a
fennálló rendszer ugyan korlátozott tehetsége kibontakoztatásában,
de nem
tudta maga alá gyúrni és apatikussá
tenni. A második és harmadik gazda-

ság többnyire rugalmasan vette át a
korábbi állami szektor helyét. Mindezek alapján nem meglepő. hogy a
rendszerváltozás első éveiben a rendezők lemondtak a valóságban végbemenő folyamatok interpretálásáról. A

konkrét realitástól való elfordulás (vagyis a hallgatás) egyik okát tehát nem
annyira egy újfajta gondolkodás szándékában célszerű keresni, hanem egyszerűen egy tematikai válságban, egy
hírtelen tarthatatlannak tűnő koncepció kényszerű feladásában.
Leghamarabb az ötvenes évek témakörében találtak magukra a filmkészítők, amiben segítségükre volt az 1956
októberében lezajlott események hivatalos átértékelése. A halálraítélt és a
Napló apámnak, anyámnak rendezői végre nyíltan kimondhatták a korábbi hasonló tárgyú filmekben is már ott rejlő
gondolatot: a párthatalomnak alattvalóként volt kiszolgáltatva a társadalom
döntő többsége. Felmerült a forrada-

lom mitizálásának igénye is (Magyar
rekviem), ám ez kevés sikerrel járt, talán mert 1956-ról még mindig nem él
egyértelmű,
megkérdőjelezhetetlen
részletek nélküli kép a társadalmi tudatban.
Az eltelt idő mindenesetre elég volt
ahhoz, hogya filmkészítők megtalálják
azokat a konkrétumokat. amelyekhez a
társadalmi-gazdasági
kiúttalanságot
köthetik. Az új publicisztikus szemléletmódú filmek így megteremtették a
rendszerváltozásnak
kiszolgáltatott (Édes
Emma, Drága Böbe) és a vállalkozásba belebukó hős típusát (Az álommenedzser, A
csalás gyönyöre, Live show, A nagy postarablás, Nyugattól Keletre, avagy a média
diszkrét bája).
A kiszolgáltatottság abból adódik,
hogy a szereplők "feleslegessé" válnak
a rendszerváltozás után. Nem találnak
önmaguk számára megfelelő tevékenységet, mert a felkinált munkák vagy
messze elmaradnak képzettségi szintjüktől, vagy mert elvállalásukhoz er-

kölcsi önfeladásra lenne szükség. Szabó István filmjében Emma és Böbe
orosztanárnők. Tudásukra az orosz
nyelv kötelező oktatásának eltörlése
után az általános iskolában nincs többé
szükség. A Fényérzékeny történet Julijáról kiderül, hogy fotóriporter volt egy
magazinnál, amelyik a változások során tönkrement. Emmának hasznavehetetlen az angol nyelvtanárrá átképző
tanfolyam, mert úgy érzi, képtelen
megtanulni az angol hangok kiejtését.
Így marad számára a statisztálás egy
filmben, újságárulás az aluljáróban,
vagy az, amit ő erkölcsi tartása miatt
nem tud megtenni (de Böbe igen): gazdag külföldi üzletemberek szórakoztatása. Juli óvodásokat fényképez, egy

parvenü kisfiú születésnapi partiján és
vidéki esküvökön fotózik, esténként az
albérleti fürdőszoba sötétjében mások
negatívjait hívja elő pénzért, de amit a
legjobban megfizetnének, csak Juli
nem tud ilyen mélyre süllyedni, az a
kémfotózás. Mindkét film az állam patemális gondoskodását kéri számon az
új rendszeren, amelyben az alkotók
szerint az érvényesülés egyetlen útja a
morális korrumpálódás. (A Fényérzékeny történetben
láthatjuk, hogy az
egyik apuka közeledését elfogadó óvónő kis idő múlva csillogó Fordot vehet
magának.) Ugyanakkor hőseik cselekvésképtelenségét nem veszik nagyító
alá a dinamizmus szemszögéből. Pedig
ma már disszonáns mindenért a fennálló rendszert jelölni meg bűnösnek, s
közben elfelejtkezni az egyén felelősségéről. akinek kötelessége küzdeni
önmagáért. Az igazi törésvonal aligha
amorálisnak feltüntetett tehetetlenség
és az amorális aktivitás között húzódik
a valóságban.

Úgy tűnik, régi beidegződések élnek
tovább a filmkészítők szemléletében.
Ez persze nem jelenti azt, hogy társadalmi érzékenységük rendre megtéveszti őket. (A Hoppát illetően például
kevéssé vitatható az alaphelyzet, hiszen Ede és Kata nyugdíjasként tényleg ki van szolgáltatva a szociálpolitikának.)
A
vállalkozásokat
a
rendszerváltozás után is kriminalizálják az
alkotók. Az álom menedzser főszereplője
egy idegenbe szakadt magyar férfi, aki
már börtönben is ült odakint. Hazatérve a következőképpen veri át a magyar üzletembereket: kér egy jelentősebb összegű kölcsönt, amit korrektül
visszafizet. A későbbi kölcsönfelvéte-

lekhez ennek a tranzakciónak a Ime
szelgal fedezetül. Persze ez utóbbi hiteleket már esze ágában sincs megadni. Ez az ötlet az Öregberény című féloras epizódokból álló tévésorozat
egyik részében, ahol a színhely egy kis
község. teljesen elfogadható, sőt még
szórakoztató is lehet. De egy társadalmi szatíra alapmotívumaként hiteltelen. Nem annyira ügyefogyott és naiv
a magyar vállalkozói réteg, mint amilyennek Az álommenedzser mutatja. Éppen ellenkezőleg: kíméletlen és kegyetlen belső törvények irányítják, legalábbis a már idézett többi film szerint.
A mai magyar filmpublicisztika talán
minden eddiginél jobban hangsúlyozza
"a nagy hal megeszi a kis halat" tételét. A "nagy hal" lehet egy misztikus
személy, akinek a létét csak az bizonyitja, hogy valamiért megölette Ivándzsó Béla áruszállító kisiparost (Nyugattól Keletre ...), lehet egy ügyesebb
csaló (A nagy posta rablás), vagy - aki a
filmkészítőket leginkább megihlette - a
politikai hatalmát gazdaságira átmentő
egykori funkcionárius (A csalás gyönyöre, Hoppá, Live show).
Ebben a tematikában sem az alkotói

szándékkal van baj (mely feltehetőleg
arra irányul, hogy bírálja a Magyarországon kialakuló kapitalizmus struktúráját), hanem a problémafelvetés felszínességével. Másodlagos kérdés, hogy
az új burzsoázia honnan rekrutálódott,
a lényeg az, hogyan képes működtetni
a társadalmat. Annak bizonygatása.
hogy mennyire amorális az egykori
nómenklatúra tagjaitól (Vajda Mihály
kifejezésével élve) a fekete Mercedesből átülni a kékbe, a rendszerrel szembeni távolságtartás és fölényérzet igazolására szolgál csupán. Semmi köze
az új kapitalizmus társadalmi igazságosságáért, illetve az autonóm civil
társadalom kiépüléséért érzett felelősség - baloldali vagy liberális - kifejezésre juttatásához. Az utóbbi évek magyar filmjei nem a mai magyar valóságról szólnak. Alkotóik egyrészt korábbi reformer értékek visszaigazolását
keresik csupán a jelenségekben, másrészt pedig nincs elég türelmük (vagy
érzékük) a társadalmi visszásságok
elemző ábrázolásához.
Azok a filmek, melyeket a publicisztikus társadalomkritikai hangütés helyett egyelvonatkoztatottabb értelmezési szinteket eredményező strukturáltság jellemez, alapvetően két csoportra
oszthatók: világteremtt! (új művészeti
formákkal kísérletező) és világelemző
(létproblémákat, emberek közötti viszonyrendszereket vizsgáló) munkákra.
Az első kategóriába tartozó filmekről szólva (Citromdisznó,
Sátántangó)
nem lehet figyelmen kívül hagyni a
dokumentarista előzményt. Annak idején az új kifejezésmód kialakítását az
az alkotói elképzelés segítette elő,
hogy az emberi rezdülésekben is megragadhatóak egy adott kor történelmitársadalmi összefüggései és szociális
körülményei. Ehhez össze kellett törni
a hagyományos dramaturgiát, a jelenetek dokumentumfilmet idézően valóságközeliek lettek, a szereplőket pedig
amatőrök közül válogatták. A dokumentarista rendezőket azonban nem a
formanyelvi lehetőségek gazdagítása
érdekelte. Azáltal, hogy elkészített
anyaguk nagyon hasonlított egy dokumentumfilmhez, az események, a helyszínek és a szereplők valóságosságát
akarták hangsúlyozni. Szőke András
szélesítette ki esztétikailag releváns
módon a dokumentarizmusban rejlő
lehetőségeket: a hiperrealista (így néha
már víziószerűvé vagy groteszkké vá-

ló) képek egyes elemeinek motivikus
összekapcsolásával hozott létre értelmezési síkokat (Citromdisznó, Kiss Vakond). Tarr Béla a dokumentarista filmes tradíció esztétizálásával próbálta
művében újjáteremteni Krasznahorkai
László regényének poézisét. Az egyes
jelenetek fiktív idejének valóságos idejűvé nyújtásával, valamint a rögzített
aspektusokkal maximális valóságközeliséget ér el a rendező, miközben kikapcsolja az aktuális világot. E kifordított dokumentarizmusban a környezet képei érzékeltethetik ugyan a lelki
sivárságot, de annyi erő már nincs
bennük, hogy a "hősök" megváltáskeresésének formai kifejezőivé váljanak.
Az elvonatkoztatásnak mindkét em-

rábban már tárgyalt felfogásával rokoníthatóak.
Az általános emberi viszonylatokat
ábrázoló filmeket is kétfelé választhatjuk a struktúrák felépítése szerint.
Az első csoportba tartozó művek
rendezői lelassítják vagy felbontják a
lineáris cselekményvezetést, és emblematikus, sőt mitologikus utaláshálóval
próbálják mélyíteni a jelentésrétegeket.
Az Arnyék a havon bizonyos mozzanatai egyszerre utalnak Dosztojevszkij
Bfln és bűnhűdésére, Kafka regényeinek
teoretikus kiindulópontjára és a Biblia
bűnfogalmára, mely művészeti-kultúrtörténeti előzmények figyelembe vétele
nélkül a film alighanem sokat veszítene gondolati mélységéből. A Woyzeckkel kapcsolatban is feltehető az a kér-

lített útja egy korábbi tendencia egyenes folytatásaként jelentkezett, ráadásul egyikük sem produkált látványos
sikert. Aligha lehet tehát törésvonalként értelmezni őket.
De vajon mit tud mondani a film
(mint fikció) és a valóság kettősségéről
egy olyan munka, amelyik nem a formavilágban, hanem hagyományos dramaturgiájú és narrációjú játékfilmként
a tematika szintjén veti fel a problémát? A Jó éjt, királyfi elején Budapestre
érkezik egy vidéki gimnazista fiú,
András. Áthúzott régi és mellé szögelit
új utcanévtáblákat néz a házak falán.
Megszűnőben az egyik valóság, születőben a másik - vagyis minden fiktív.
A film tanúsága szerint ebben a városban egyetlen dolog tud csak torokszorítóan valóságos lenni: a halál. Hasonlóan agnosztikus konklúziót sugallnak
más filmek is. A valóság és a fikció
szétválaszthatatlan a Roncsfilmben (realisztikus jelenetek váratlanul burleszkké, vagy a rendezői stílus paródiájává
fokozódnak), de az "élet álom" bölcseletével szembesíti a nézőt A nagy postarablás is. Ezek az "üzenetek" a politikai
változásnak való kiszolgáltatottság ko-

dés, hogy vajon Szász János mennyire
szakad el Büchner töredékes drámájanak alapkoncepciójától, egy univerzális
dimenzióba helyezett emberi sors eibeszélésétől. A film képi világa, mellyel
már-már egy "negatív teremtésmítosz"
atmoszféráját teremti meg a rendező,
arról árulkodik, hogy kevéssé, s még
mintha az eredeti darab helyszinének
megváltoztatása is (a laktanya közegét
egy rendező pályaudvaréval váltotta
fel Szász) Büchner "üzenetének" pontosabb (didaktikusabb) artikulálását
szolgálná.
A mitikusan absztraháló tendencia
másik hajtásán az alkotók filmjük saját
világát vagy annak egyes elemeit próbálják mitologikus dimenzióba emelni.
A Vörös vurstli egyrészt értelmezhetetlen a magyar népi hitvilág; a biblikus,
azon belül is a zsidó hagyományok figyelembe vétele nélkül, ugyanakkor
Molnár György sikeres kísérletet tett
egyfajta saját (anti)kommunista mitológia megteremtésére. A Gyerekgyilkosságok lepusztult környezetének váltakozó
elemei bravúros módon tornyosulnak
az egyedüllét és a társaslét különböző
állapotainak
természetfelettiséget

árasztó jelképrendszerévé. (Az egyik
beállításban a magányos Zsolti mögött
egy csonka vasúti híd mered a Duna
fölé. Miután a fiú megismerkedik Julival, a kamera két egymás mellett álló
betonviztároló kútra közelít rá. Vagy
később, amikor Julit elviszi a mentőautó, Zsolti leendő új társa, a nyomozó
a hévpálya töltésén. egy 2-es számot
mutató kilométeroszlop mögött bukkan fel.) Tóth Tamás a Vasisten gyermekeiben az orosz népi kultúra eszközeivel bemutatott nagyipari környezetet
amerikai filmes toposzokra emlékeztető cselekményelemekkel ötvözve (a jó
és a rossz párviadala, vonatrablás) teremt sajátos műballadát. És ide tartoznak .magánmítológíajukkal" olyan filmek is, mint a Köd vagy a Bflvös vadász.
Az elvonatkoztatás felé mutató tendenciák közül ez utóbbi irányvonal
hordozza a legtöbb értéket, de igazi kifutási lehetőségét gátolja a másik két
rokon tendencia erőtlensége, másrészt
a megfelelő kritikai fogadtatás elmaradása. Úgy látszik, a filmes szakíróknak
nincs elég türelmük az autonóm műstruktúrák differenciáltságának vizsgálatához. Olykor teljesen önkényesen
kapcsolnak össze valamit egy filmmel,
hogy aztán ebből kiindulva elmarasztalhassák. (Így fordulhatott elő például, hogyaVasisten
gyermekeit a Magyar
Napló kritikusa azért húzta le, mert a
Pokolban nem lehet ilyen könnyen létezni. Jó. De milyen alapon kerül a
film világa és a Pokol közé egyenlőségjel?)
Az egyetlen karakteres változás,
amely a magyar filmben a kilencvenes
évek eleje óta végbemegy, tisztán ideológiai természetű. Az összes alkotói attitűdöt - a társadalmi igazságosság
harcos képviseletétől az ontológiai
szemlélődésig - ma már egyértelműen
a polgári értékrend határozza meg.
Ezen kívül bármely más megközelítés
folytonosságról árulkodik. A rendszerváltozás tehát nem eredményezett
filmművészeti cezúrát. Azt hiszem
azonban, e megállapításnak önmagán
túl nincs különösebb jelentősége. A
hetvenes-nyolcvanas évek öröksége
még sokáig lehet éltető ereje filmgyártásunknak. A megújulás jelei ugyan
egyelőre még nem látszanak, de válságról sem beszélhetünk.
Tanner Gábor
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Takaréklángon
A mai bolgár film,

Hogy a bolgárok nem tartják sokra saját filmgyártásukat, az természetes.
Sokkal elgondolkoztatóbb, amikor mi
sütjük rá magától értetődően a provincializmus bélyegét. Miért olyan egyértelmű ez? Egyáltalán: mit jelent, hogy
egy nemzeti kultúra, vagy annak valamelyik területe provinciális?
Szívesen mondanárn, hogy semmit,
mert nem szeretem ezt az arisztokratikus szemléletű jelzőt. De sajnos nagyon is valóságos dolgot ragad meg,
amivel érdemes foglalkozni. Mielőtt
bárki valami rosszra gondolna: nem
arról van szó, hogy egy nép, egy társadalom kivül rekedt az "egyetemes emberi" kultúra letéteményesének tartott
európai civílízáción, szellemileg magába fordult, és művészete e sajátos, zárt
közeg ismerete nélkül hozzáférhetetlen. Milyen alapon lehet egy külső természeti adottságok által is meghatározott, öntörvényű kultúra és gondolkodásmód "egyetemes emberi" érvényét
megkérdőjelezní? Különben is szeretjük az egzotikurnot. Nem véletlen,
hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb
érdeklődést keltő, s odahaza nagy sikert arató bolgár filmje Ivan Nicsev
igencsak közepes baj Ganyo-feldolgozása volt (Baj Ganyo tragva po Evropa;
Baj Ganyo nekivág Európának). Aleko
Konsztantinov múlt század végi szatírájának élelmesen csetlő-botló főhőse
mindenki szívéhez (és önmagáról alko-

tott képéhez) közel áll Bulgáriában.
Georgi Kalojancsev ugyan már idős erre a szerepre, ám népszerősége nem
csökkent, és gyermeki burnfordisága
még így is egyedülálló erővel tudja hitelesíteni a figurát.
Nem, a provincializmusnak semmi
köze ezekhez az anyatejjel beszívott
"nemzeti" figurákhoz és történeteikhez. A probléma éppenhogy az "európaiság" igézeténél kezdődik. Általánosabban fogalmazva: amikor végzetes
repedések keletkeznek egy nemzeti
kultúrán, és megindul a lassú betagolódás egy másik típusú, fejlettebbnek
ítélt civilizációba. Amíg ez a folyamat
nem zárul le, egyértelműen a központi
értékrend az irányadó, szinte kizárt,
hogy új követői azonnal gazdagítani
tudnák valamivel. Erre azonban később sincs garancia. Nem baj Ganyo
"bugris" európaisága az érdekes jelenség, hanem a későbbi, konszolidálódott
provincializmus, amikor látszólag már
minden megfelelő szinten van, ám a
nundennapokból. az életből hiányzik il
kulturális kezdeményezés, a dinamizmus.
Ez utóbbi értelemben tűnik régóta
provinciálisnak a bolgár film. (Hogy az
ország, a társadalom hol tart, azt most
hagyjuk.) Szinte minden lényegesebb
irányzatot, műfajt elsajátított, de egyik
fejlődéséhez sem tudott alkotó módon
hozzájárulni. Produktumait nyugodtan
meg lehet nézni, csak nem igazán fontos. És ezzel egyébként nincs egyedül,
még Európában sem. Ugyanilyen provinciális a holland, a portugál, az osztrák vagy a norvég film, s még sorolhatnám ...
Ezért aztán egy hasonló jellegű filmgyártás tanulmányozása nem is feltétlenül önmagáért izgalmas, hanem mert
a minősítés minden komolyabb tétje
nélkül igen érzékletes képet ad az
"egyetemes" tendenciákról. divatjelenségekről.
Igaz, mikor több évi szünet után ismét megláttam a várnai fesztiválközpontot, nem hittem volna, hogy én itt
még bármiről képet kaphatok. A valaha oly impozáns, "lila" épület elhagyatva állt a tengerparton, és biliárdozókkal melegítette magát. Aztán lassan
kezdtek feltűnni az ismerős arcok, a

megnyitóra valahogy összegyűlt a közönség. és ha döcögve is, de beindult a
verkli.
Számtalan jel utalt arra, hogy a bolgár film súlyos anyagi nehézségekkel
küzd. A gyártás katasztrofális visszaeséséről tanúskodott, hogy a XXll. Bolgár Filmfesztivál négy év teljes termését tudta bemutatni egy hét alatt. Hamarosan összegyűltek a háttérinformációk a filmirányítás és a gyártás átszervezéséről. A Bojana Filmstúdióból minden alkotót elbocsátottak. Mcgszüntck

az alkotóközösségek (a magyar stúdiók), helyettük a kultúrpolitika egy magánproduceri rendszer megerősítésén
fáradozik. A Bojana a Mafilmhez hasonlóan csak technikai szolgáltatásokkal foglalkozik (egyelőre úgy tűnik,
nem túl eredményesen), privatizálása
még kérdéses. Mindenesetre az állam
igyekszik a terület pályázati úton történő anyagi támogatására redukálni tevékenységét. Az állami pénzek szétosztásával. a filmes terület felügyeletével, a bolgár film piaci védelmével és
külföldi népszerűsítésével egy miniszteriális szerv, a Nemzeti Filmközpont
foglalkozik. Igazgatóját a kulturális miniszter nevezi ki három évre. A megbízatás egyszer hosszabbítható meg. A
Filrnközpont a megfelelő szakmai szervezetekkel egyeztetve Nemzeti Bizottságokat (kuratóriurnokat) jelöl ki két
évre. Ezek döntenek a pályázatokról.
Forgatókönyvre és filmre egyaránt lehet pályázni. A támogatás minimális és
maximális százaléka szigorúan szabályozott. Az odaítélt összeget a producer csak akkor veheti fel, ha már a hiányzó pénzt is megszerezte, és be lehet
indítani a produkciót.

Bár első ránézésre ez a rendszer áttekinthetőbbnek és olcsóbbnak tűnik,
mint a hazai alapítványi struktúra
(csak három Nemzeti Bizottság van, és
a Filmközpont teljes apparátusa tíz fő
körül mozog), ne higgyük, hogy kevesebb a morgás. A szakma további reformokat követel, és nehezen veszi tudomásul, hogya gyártás évi 4-5 filmre
esett vissza.
Itt is felmerül a kérdés, van-e jövőjük a magánproducereknek, hozhat-e
anyagi bevételt egy bolgár film?
Egyértelmű választ most nehéz lenne
adni, de alighanem érdemes próbálkozni. Ezt igazolja az első bolgár ma-

gánprodukció, a Kursum za raja (Golyó
a paradicsomba) sikere is. Szergej Komitszki ritka hatásos kalandfilmet izzadt össze a török iga alóli felszabadulás után is idegen kézen maradt macedóniai területeken folyó ellenállásról.
Több hasonló vállalkozás mégsem született az utóbbi években.
Várható volt, hogy Nikolaj Volev
előáll majd valami szenzációval, hiszen
a kor pont az ő vásznat szaggató hatásvadászatának kedvez. A Londonban
végzett rendezőnek azonban nem [u-

riaként értelmezte a felesége megerőszakolásáért és haláláért bosszút esküdő Karaivan történetét, aki kegyeúen,
vérszomjas fiút akar nevelni lány ából,
s mikor Marijában mégis feltámadnak
a női ösztönök, megöli szerelmét. A
sztálinizmus kritikáját, a megtorlások,
a bizalmatlanság légkörében felnövő
fiatal nemzedék kijózanodását, érzelmi
oldódását persze a hetvenes évek elején még visszafogott eszközökkel, kevés párbeszéd del, fekete-fehér képekkel illett előadni: De hol vagyunk már
ettől! Volev profi, tudja, hogy tobzódnia kell a látványban, csábítóan egzotikus, ezer színárnyalatot visszaverő
hegyvidéket kell teremtenie. És azt is
tudja, hogy a történetnek ma nem allegorizálásra, hanem durva egyértelműsítésre van szüksége. Folyjon tehát a
vér, meredjenek egymásra a nemi szervek. Támadjon fel az apában a férfi
ösztön, kivánja p-teg a lányát, és féltékenységből végezzen annak kedvesével, a muzulmán pásztorral, aki egyébként mínden napot egy jó egészséges
onanizálással
kezd. Volev számítása

tott más az eszébe - vagy biztosra
akart menni -, mínt egy tuti remake: újból filmre vitte a Kecskeszarvat (Kozijat
rog, l.kép). Az ötlet bejött, hiszen mindenkit izgatott, mit lehet még kihozni
Nikolaj Hajtov gyönyörű elbeszéléséből Metodi Andonov remek feldolgozása után (1971),mely azóta is mínden
idők legsikeresebb bolgár filmje. Pedig
Volev válaszát igazán könnyen ki lehetett volna számitani: a kor elvárásait!
Igaz, annak idején Andonov se csinált mást. Társadalmi-politikai allegó-

bejött. Hiába szídta a kritika, hiába írt
a népszerő színész, Filip Trifonov gyilkos hangvételű tárcát Hátulról címmel
- a fesztivál nagydíját, az Arany Rózsát az új Kecskeszarv kapta.
Volev különben jól tette, hogy nem
ment bele semmiféle politikai aktualizálásba. Az elmúlt rendszerrel így is
kemény elszámolás folyt, bár a keleteurópai antikommunista sematizmus
errefelé sem túl eredeti, és többnyire
hidegen hagyja a közönséget. A kínálatból talán egyedül Radoszlav Szpa-

szov Szirna nede/ja (Húshagyó hét) CÍmű munkája érdemel említést, mert
legalább némi műgonddal sorakoztatja
fel "a gyenge egyén hányattatásai az
ötvenes években" filmtípus közhelyeit.
A legszembetűnőbb jelenség azonban Bulgáriában is a kommersz artfilm virágzása. Ezek a munkák hatásukban ugyanúgy kiszámítottak, mínt
bármely hollywoodi termék, csak egy
szűk sznob közönség, illetve a fesztiválok igényeit próbálják kielégíteni.
Aki bármikor vevő a transzcendens atmoszférára, annak bátran ajánlom Kraszimir Krurnov filmjeit. Jó, a Ma/csanieloban (A hallgatás) még kicsit döcögős
a lelkizés, de a Zabranenijat plod (A tiltott gyümölcs) már teljesen magával
ragadja az embert. A szereplők is euforikus állapotban vannak, köztük Erland Josephson, Margarita Tyerehova és Cserhalmi György. Bizonyára az
operatőri munkától vadultak be. Fantasztikus kékek töltik ki a képmezőt, s
szerepüket csak még jobban kiemeli a
köd, meg egy-egy felvillanó vörös neon. A múélvezetet az sem zavarja,
hogy a cselekményt nem érti senki.
Hasonló a helyzet Mihail Pandurszki
különdíjas Golgotájával (2.kép). Nem
tudni pontosan, mit akar egymástól a
film két hajléktalan hőse, de a hosszú
beállítások a szinte észrevehetétlenül
lassú, elnyújtott kameramozgásokkal
míndenért kárpótolnak, és elhitetik,
hogy a lét legmélyebb rétegeiben vagyunk.
A szellemi atmoszférakeltés e megbizható mestermunkái közül Petár
Popzlatev "franciás" filmje, a Nesto viiv
viizduha (Valami van a levegőben) került még a legközelebb az esztétikumteremtéshez. Hiába, Konsztantin Pavlov írta a forgatókönyvet, és tőle nehéz
tisztán formalista recepteket várni.

Azt hiszem, a fentiek igazolják,
hogy a bolgár film szépen teljesíti a kilencvenes évek penzumát. Ezen túl
azonban szolgált még egy kellemes
meglepetéssel is. Egy csaknem négyórás, megrázó erejű filmmel, amely zárójelbe tett míndenféle kételyt a realista ábrázolás megújulási lehetőségeivel
kapcsolatban. Három nő alkotásáról, a
Cori, gori, ogancséről van szó. ('Égj, égj,
kicsi tűz'. A filmet Takaréklángon címmel vetíti február 4-én az örökmozgó.
3. kép) Malina Tornova írónő saját tanári pályájának drámai élményei alapján
szerkesztett forgatókönyvet a hatvanas
évek egyik legbarbárabb kisebbségellenes intézkedéséről, a muzulmán nevek
erőszakos bolgárosításáról. Rumjana
Petkova rendező elképesztő aprólékossággal teremti meg az eldugott rodopei falu közegét, ahol egy fiatal tanitónő elszánt küzdelembe kezd az értelmetlen hagyományok és az embertelen
rendelet ellen. A művészi ábrázolás hitelességét Szvetla Ganeva operatőri
munkája teljesíti ki, aki ezt a kemény
világot eredeti szintónusaival szinte
észrevétlenül képes emberközelivé tenni. A realista film nem halt meg, de
rengeteg energiát és odafigyelést kíván, s ebből a szempontból a posztmodern játékosság kissé elkényelmesítette
a kelet-európai alkotókat. Pedig itt
mínden részletet, minden figurát hitelesre kell csiszolni. Úgy látszik, Malina
Tomovában, Rumjana Petkovában és
Szvetla Ganevában megvolt a belső indíttatás, hogy vállalják míndezt, s így
új mínőséget tudtak teremteni. Alkotásuk nem sematikus múltátértékelés,
hanem az egyik első igaz történelmi
film a hatvanas évekről.

Forgács Iván

Panoráma a 90-es évek
olasz filmművészetéröl
Az utóbbi tizenöt év olasz filmművészetének az az alapproblémája, hogy
bár gyártási szempontból - a maga évi
200 alkotásával - aktívnak nevezhetű,
híján van egy olyan ipari apparátusnak, amely valódi támaszt jelenthetne
számára. Léte teljes mértékben a gyártók spontaneizmusán múlik, akik megpróbálják a filmkultúra egy már jól kitaposott ösvényét - Antonioni, Bellocchio - újból bejárni, anélkül, hogy gazdasági szempontból sokat kockáztatnának. Ez a filmművészet középszerű alkotásaival további lassú, de egyre súlyosabb színvonalcsökkenést szenvedett el. Természetesen ez részben annak is köszönhető, hogy a filmgyártók
a tévével vetélkednek. és megpróbálják
meghódítani a felületes, figyelemelterelő élvezethez szokott közönséget. A 80as évek közepe felé, amig egyes filmek
nem értek el jelentős nemzetközi sikereket, a filmiparban dolgozók - producerek, rendezők, forgalmazók, színészek - kedvenc sportja az önsajnálat
volt, szívesen siratták saját magukat,
de a könnyek valójában arra szolgáltak, hogyelhomályosítsák a tekíntet
elől a nehezen megemészthető igazságot: ha nincsenek jó filmek, ez azt jelenti, hogy nincsenek jó alkotók, hiányzik a tehetség, ahogy ezt Adriano Aprá
megfogalmazta. Az önsajnálat gyakorlásának legserényebbjei azok voltak,
akik a legtöbb filmet csinálták, csak
hát nem éppen a legjobbakat.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy
gazdasági szempontból az olasz filmipar világszínvonalú és egyike a legvírágzóbbaknak. A G7 országai közül
Olaszország rendelkezik a legszélesebb
televíziós hálózattal, de hiányoznak a
hozzáértésről tanúskodó, magas művészi és technikai színvonalú alkotásokra törekvő stratégiák, hiányzik valaki,
aki kézben tartaná a helyzet irányítását. Támogatók léteznek (igaz, gyakran
névtelenek), a pénz tehát nem hiányzik. Nem véletlenül forgatta Gianni
Amelio legutóbbi munkáját, a Lamericát szélesvásznú filmre, mivel tudja és
állítja, hogy "a mi filmművészetünk
gazdag, és aszélesvászon használatával a gazdagságra akarom a hangsúlyt
fektetni." Ez a viszonylagos gazdagság
sem tudta azonban átalakitani az olasz
filmet. Maradt egy óriási, hanyatló apparátus, amely az ipar hamis mítoszával áltatja magát, de halálra van ítélve.
Nem ment végbe az élni vágyó ipar
teljes anyagcseréje, ami azt jelentené,
hogya költségvetés egy részét kísérletezésre fordítják. Ezt állította Rossellíni
is.

Az alkotók, ahogy korábban már
szó volt róla, a 80-as évek végén több
olyan filmet csináltak, melyeket egy
áramlatba csoportosítva "hetilap irányzatnak" nevezhetnénk. Szenzációhajhász heti képesújságokat készítettek,
érdekfeszítő eseményekkel. ám a szereplők lélektani kidolgozására, az ábrázolásmódra, a rendezésre általában nemigen figyeltek. E képeslapok rendezői között találjuk Tognazzit (Ugo fiát),
Risit (Díno fiát), továbbá Izzót, Pozzesserét, Lucehettit. Salvatorest. végül a
mostanában
befutott
Alessandro
D'Alatrit. akik olyan filmeket forgattak, mint az Ultra (Ultrák), a ManJ per
sempre (Örökre Mary), a Ragazzi fi/ori
(Fiúk szabadlábon) vagy a Sema pelle
(Bőr nélkül), melyeket nem átallottak
átütő erejűeknek nevezni, ám aztán éppen könnyed reklámnyelvezetüknek

"köszönhetően" meglS igen szerény
kereskedelmi sikert értek el. Egyedi
eset, de igen jól jellemzi ezt a filmkészítési módot Alessandro Benvenuti
"kálváriája": a rendezőnek visszautasították egy transzvesztitákról szóló forgatókönyvét, annak ellenére, hogy
"nap mint nap erről a problémáról
szóló újságcikkeket küldözgetett az
összes producemek".
Ez a filmes
irányzat lényegében annak az irodalomnak felel meg, amelyet Pasolini
"skolasztikus-akadémikus"
irodalomként definiált, vagyis egy olyan
filmművészetről van szó, amely biztos
hatáselemekre épülő műveket hoz létre, újra és újra megmártózva egy megerősített hagyományban, anélkül, hogy
megvizsgálná, érvényes-e ma még a
neorealizmus mitosza. Ez a filmművészet összecseréli a valószerűséget a

realizmussal, csak a tisztán technikai
változásokat fogadja be, azaz televíziós
nyelven beszél, hogy végül egy olyan
szintre jusson el, ahol már semmi kapcsolata sincs a valósággal.
Ehhez az első irányzathoz mindjárt
egy másodikat is hozzátehetünk, amelyet - továbbra is Pasolini jelzőit követve - "sekélyesnek" nevezhetnénk.
Ez egy "naturalisztikus-veriszhkusdialektális" filmművészet, mely produkciós és kulturális síkon egyaránt
erősen kötődik Olaszország nyelvi és
történelmi valóságához, és a hagyományok, illetve az egymástól különböző
dialektusok igen változatos és gazdag
tárházát öleli fel. Így aztán beszélhetünk "nápolyi" vagy "szicíliai filmművészetről", mint ahogy az olasz filmművészet nagy alkotói is - Fellini, Antonioni, Pasolini - egy "regionális"
kultúrában vertek gyökeret, s csak később kötődtek a "nemzethez". És
ahogy különbözőek, egymástól eltérőek a filmek, a közönség sem egységes.
Egy absztrakt módon olasznak nevezett, fantomszerű közönségért létrejött
uniformizáló, homogenizáló filmgyártás szétaprózódási folyamatának részesei vagyunk. Ugyanis ami a közönségnek tetszik, az Capuano, Martone. Gaudino, Corsicato nápolyi mozija; Moretti, Citti és Pozzessere római mozija;
vagy Bellocchio, De Bernardi, Agostí,
Paolo Benvenuti. Infascelli, Archibugi
személyes mozija. Úgy tűnik, Gianni
Amelio a Ladri di bambini (A gyerektolvaj) varázslatos olaszországi körutazásában ideálisan ötvözte a szerzői filmet
az új olasz városi-regionális áramlattal.
Essék most néhány szó a "sekélyes"
vagy "regionális" filmművészet néhány alkotójáról.
Mario Martone (1958,Nápoly) egyi-

ma). Az utóbi

hónapokban
mindkét
rendező ajánlatot kapott az Istituto Lucetől (Ente Cinerna), hogy készítsenek
rövidfilmet a csodákról.
A legjelentősebbek között kell megemlíteni
a forgatókönyvírói
tapasztalattal is rendelkező padovai Mazzacuratit (filmjei: Nolte italiana/Olasz
éjszakák, 1987; Il prete bel/ol A szép pap;
Un'oltra vita/Egy másik élet, 1991; Il

ke azon kevés olasz rendezőknek. akik
komoly színházi múlttal rendelkeznek.
Saját állítása szerint többféle nyelvezet
vegyítésével
kísérletezett.
A nápolyi
színház több más képviselőjével együtt
- Neiwiller, Carpetieri. ServiIlo - filmgyártó céget alapított, ahonnan olyan
filmek kerültek ki, mint a Morte d'un
matematico napoletana (Egy nápolyi matematikus halála), amely az 1959-ben
öngyilkos lett Bakunyin unoka, a kommunista
matematikus
Caccioppoli
utolsó napjait meséli el; vagy a Rasoi
(Borotvák), amely egy színházi előadás
filmes átültetése.
Sok szempontból Martonéval mutat
hasonlóságot Silvio Soldini (1958, Milánó). Soldini az USA-ban végzett rendezői tanulmányok
után a Drearnage CÍmű rövidfiImmel debütált, majd a Giulia in altobrevel (Iúlia októberben, 1984)
és a Paesaggio con figurevel (Tájkép figurákkal) folytatta pályáját. Belekóstolt
a dokumentumfilmezésbe
is: a Vaci celate (Rejtőző szavak) mélyen igaz film
a szellemi devianciáról; a L' aria serena
dell'Ooest
(Nyugat
derűs légköre) a
munkában
elidegenedett
milánóiak
magányosságáról
szól, mig a 93-ban
Velencében bemutatott Un'anima divisa
in due (Kettéhasadt lélek) az uralkodó
illetve a marginális kultúra érintkezésének lehetetlenségét tárja elénk.
Martone vagy Soldini filmművészetében a technika háttérbe szorul, náluk
nem találunk sem ideológiai, sem másfajta radikális célkitűzést, ami fontos,
az az "egyéni költészet, a nyelv és a
világ érzékelésének
igaz módszere"
(Mario Sesti: Una generazione in eine-

Toro/ A Bika, 1993). Mazzacurati első
nagy lehetőségét Nanni Moretti Sacher
nevű filmgyártó
cégének köszönheti,
melynek irányelve: nem "hülye filmeket" csiná IrU, ahogy ezt maga M9retti
is állítja. A Nolte italiana valóban megható a maga tárgyszerűségével,
a hétköznapok
visszafogott
megjelenítésével, amiben így is sok a durvaság, de
ez őszinteségből és bátorságból fakad,
hogy a dolgokat olyannak lássuk, amilyenek.
Mind Mazzacuratinál,
mind Morettinél jelen van egy világos és tiszta erkölcs utáni vágy. De miközben Moretti
esetében ez egyfajta paradox kritikában jut kifejezésre, addig Mazzacuratinál minden a hétköznapok
egyszerű,
jól ismert mozzanataiból
áll össze.
Mazzacuratit ugyanúgy érdeklik a sajtóban megjelenő események, ahogya
"hetilap" irányzathoz tartozókat, de ő
átlapozza az első oldalak szenzációit,
és csak a fekete krónika mélyére száműzött híreket olvassa, melyek felett a
szórakozott olvasó átsiklik. A 91-es Un
altra vita egy prostituálódott orosz lány
és egy kizárólag a szakmájának
élő
fogorvos
(Silvio Orlando)
szerelmét
meséli el. A filmben homályosan érezhető Stroheim Gyilkos aranyának (Greed) hatása is, Mazzacurati
azonban
egészen sajátos képességgel tárja fel a
szereplők lelkivilágát. A Script című folyóiratnak adott interjújában a rendező
így nyilatkozott: "Az olasz filmművészet belső tarkasága ellenére is mindig
erősen kapcsolódott
a külső valósághoz. Komédiái, drámái. szociális témájú filmjei sosem szakadtak el az ország

valóságától. Az egész világ középerős
filmművészetét
ez jellemzi,
néhány
rendező jelent csupán kivételt, akiknek
ereje abban áll, hogy képesek túllépni
e közvetlen kapcsolaton."
Ezek a szavak nagyfokú
optimizmusról
tanúskodnak. Azt sugallják, hogy az alkotók
a valóságról akarnak mesélni, és a neorealizmus
nehéz örökségével
megütközve megtalálhatják
saját útjukat a
mindennapok
felé.
Maurizio Zaccaro (Olmi és az általa
Bassano del Grappában létrehozott sajátos, alternatív filmes iskola tanítványa) a Di paesi in cittá (Vidékről a városba) című 1986-os filmmel indult,
majd több próbálkozás után - melyek
között egy Amerikában forgatott film
is szerepelt - az Avati testvéreknél elkészítette a L'articolo 2-t (A második
cikkely, 1993), amit azonban
sajnos
igen rosszul forgalmaztak. A film egy
marokkói életét meséli el, aki felesé-

letve a marokkói életről. Szereplői nem
hivatásos, vagy színházi szinészek.
Francesca Archibugi 85-ben kezdte
pályafutását
az Il vestito piu bella (A
legszebb ruha) című rövidfilmmel. Első egészestés munkája, a 87-es Mignon
e partita (Mignon elutazott) a kamaszvilág zavarokkal
teli kapcsolatairól
szól. Archibugi már ebben a kezdeti
munkájában
feltárja sajátos elbeszélői
képességét, és nem rejti véka alá, hogy
erősen vonzódik az irodalomhoz. "versa
sera (Estefelé, 1989) című alkotása érzékeny, gyengéd, találó film. Mastroianni
nagyapát játszik benne, aki levelet ír
kisunokájának,
melyet majd csak 18
éves korában adhatnak
át neki. Néhány év szünet után következett az Il
grande cocomero (A nagy görögdinnye),
melyben Archibugi a fiatalkori deviancia problémáját veti fel nundenféle lekerekítés vagy hamis érzelgősség nélkül. Ez a film ismertté tette a rendező-

gestül-gyerekestül
Olaszországba
megy dolgozni. Mivel a Korán megengedi a bigámiát, egy kis idő múlva
persze megérkezik második törvényes
felesége is. Vád alá helyezik és elítélik.
Védőügyvédje hiába érvel az olasz alkotmány második cikkelyére hivatkozva, amely elismeri és garantálja "az
ember sérthetetlen jogait". A közvetlen
hangvételű film a fikció t dokumentativitással ötvözi. Van benne néhány kegyetlen jelenet is egy alagútásásról.
il-

nő nevét a nagyközönség
körében is.
Archibugi
jelenleg
egy
századeleji
olasz író, a több mint ötven évnyi feledés után az utóbbi évtizedekben átértékeit Federico Tozzi regényéből készül
filmet csinálni.
A hatalomból való ideiglenes kiszorulása azoknak, akik megpróbáltak
teljesen elhülyíteni bennünket
(Craxi &
társai), lehetővé tette, hogy az igazi
olasz filmművészet végre előjöhessen a
mélyből, hogyaregionalizmus
álarcá-

ban, nevettető márjásokkal ízesítve és
készen a commedia all'italiana utánzóinak nemzeti kisajátítására. a szerzőivárosi film végre utat találjon a közönséghez. és olyan életerős legyen, mint
soha az utóbbi években. Elég összevetni Capuano igazi vad déljét Salvatores
lecsúszottjainak nyugalmat keltő Déljével; Colnaghi jól felépített, féktelen bohózatát D'Alatri televíziós produkcióival; Segre hiteles stadionfiúit (ragazzi
di stadio) Ricky Tognazzi bulvárlapba
illő ultráival; egy nápolyi matematikus
öngyilkosságát (Matone) egy francia
íróéval (Tomatore). Adriano Aprá szavait idézve azt mondhatnánk, hogy
"nem jó filmeknek álcázott érzéstelenítőszerre van szükségünk, hanem vad,
életerős filmművészetre, amely életre
kelti az etikai és esztétikai tuda tot."
Ezen két típus, tehát a "közepes"
kommersz és a "sekélyes" regionális

film mellett részben vagy teljesen hiányzik az, amit Pasolini "mélynek",
"szublirnáltnak", "hiperlingvisztikusnak" nevezne. Hiányzik tehát egy kísérleti filmművészet. Ahogy az előbb
már szó esett róla, részben a gyártók
hibájából, részben pedig azért, mert
egy mind a kritika, mind a közönség
által elhanyagolt műfajról van szó.
Épp ezért tűnik dicséretre méltónak az
Istituto Luce kezdeményezése, amely
10 fiatal rendezőnek teszi lehetövé,

hogy rövidfihnet forgassanak a csodáróL A terv kiötlőinek elképzelései szerint a filmeket az Ente Cinema vezetése alatt lévő összes moziban vetíteni
kellene, kisérő műsorként, valahogy
úgy, ahogy a híradókat vetítették a fasiszta korszakban. Remélhetőleg a cél
nem ugyanaz.
Az olasz experirnentalizrnus sivatagából elszigetelt jelenségként tűnik elő
Giuseppe Gaudino alakja (1957,Pozzuoli-Nápoly). Gaudino rövidfilmekkel
kezdte tevékenységét, melyeket a CSCben (Centro Sperimentale Cinematografia) készített. 1980-tól1982-igjárt ide,
előbb díszlettervezői. majd egy évvel
később rendezői diplomát szerzett. Első rövidfilmjeiben úgy keverednek a
különböző technikák, ami Jean Cocteau kezdeti filmjeire emlékeztet, a filmtrükk azon varázslatára. amelyről a
francia költő beszélt. Ez vezette el Gaudinót első fontos kísérletéhez. 83 és
84 között alkotja az Aldist, melyben a
trükkök, az animáció és a lassított felvételek egy író Pygmalion története
köré szerveződnek, Mégsem a narráció
dominál, a film sokkal inkább vizuális
költemény,
Három évi szünet után Gaudino felhagy ezzel a költői kísérletezéssel,
hogy fiktív dokumentumfilmjeivel
végleg a valóság költészeténél kössön
ki. 1988-banhárom filmet forgat Annotazioni per un documentario su Pozzuoli
(Jegyzetek a Pozzuoli dokumenturnhoz; videó), Gira di lume (Fénypászta;
videó), Il giorno de/l'Assunta (Assunta
napja; 16 mrn). 90-ben csinálja meg a
Per il Rione Terra - Note e memorie (Rione Terra. Feljegyzések és emlékek) CÍmű filmet, mely azt tárja elénk, hogyan néptelenedik el az észak-nápolyi
öbölben elbarikádozott. csodás Rione
Terra halásznegyed, melyet a 80-as
évek elején erőszakkal kilakoltatnak
egy lassú földkéregmozgás miatt. Végül 92-ben Gianni Arnelióról készít egy
dokumenturnfilmet a Ladri di bambini
forgatása alatt (loannis Amelii, Animula

A már lerágott csontként emlegetett
nagy nevek - Felliru, Pasolini - mellett
a filmművészet jónéhány évig belesüppedt ebbe az örökségbe. A szellemi életet a külső valóságtól, az experirnentalizmust a dokumentarizmustól elválasztó vékony hártyán egyensúlyozott,
anélkül, hogy valamelyik oldalra is elbillent volna. Tulajdonképpen azt hittük, hogy a neorealizmus tapasztalatával összegzést lehet készíteni a
valóságról, hogy már nincs mit kutatni. Ez az álláspont vezetett el végül a
tanulmányunk elején emlegetett ürességhez. a "hetilap-mozihoz", amikor
azt hittük, hogya valóságból indulunk
ki, pedig valójában még csak a képzetét sem közelírjük meg. Renoirt szabadon idézve azt lehetne mondani, hogy
becsukni a valóság felé vezető ajtót
uagula, blandula).
annyit jelent, mint elzárkózni a képzeAhogy az olasz filmművészet kör- lettőL
képén belül kiemeltük a kísérleti haÉpp ezért Daniele Segre esete egyegyomány hiányát, úgy fájdalom(!), de dülálló.
meg kell állapítanunk, hogy a dokuSegre pályája elején fényképezéssel
mentarizmus területén is egy hasonló foglalkozott. A torinói valóságról, a kávast land található. Vittorio de Seta elbítószerezésről, a stadionok erőszakaszigetelt jelenségén kívül, aki az 50-es, ról, a fiatalkori devianciáról készített
60-as években említésre méltó rövid sorozatokat, míg végül aztán egy egédokumentumfilmeket forgatott Calab- szestés filrnnél kötött ki (Testa dura; Keriában és Szicíliában, teljes a csönd. mény fej), amelyben nemzedékének
Helyesen mondja Adriano Apra, hogy zavarodottságát boncolgatja, Valójában
"a dokumentumfilm elhanyagolt műfaj Segre filmjei (videói) nem tisztán doOlaszországban, minden kétséget kizá- kumenturnfilrnek, hanem inkább küróan azt is lehetne mondani, hogy nem Iönböző műfajok ötvözetei. Visszatérő
létezik." A műfaj negligálását részben témái a városi marginalizálódás, a fiaa producerek szokásos nemtörődömsé- talkori bűnözés, a munkanélkülíség, a
gével, továbbá az elmúlt harrninc- deviancia, a prostitúció és a rassziznegyven év olasz filmtörténetét meg- mus.
határozó neorealizmus örökségével leBiztos, hogy amit Apra mond az
het magyarázni. A valóban jelentős olaszországi dokumentumfilm abszoneorealizmus utáni időszak csak a comlút nem-létéről, igaz. És ez érvényes
media all' italianát hozta létre, ami nem Segrére is, bár ő évekig részben azért
más, mint a neorealizmus egyfajta el- szorult háttérbe, mert a fikció keretei
deformálódott nyúlványa.
között próbált a valósághoz tapadni. A

mély válság egy pontján azonban fel
tudta ismerni a társadalmi marginalizálódás jelenségének súlyosságát, és az
olasz filmesek között egyedül volt bátorsága filmre venni az elmúlt két év
tömeges elbocsájtásait, s az ezekkel
kapcsolatos tüntetéseket. Így születhetett dokumentumfilm Crotone egyik
vegyi üzeméről. ahol ökológiai veszély
fenyegetett, és az utolsó sulcisi bányászokról Szardinién. akik tömeges öngyilkossággal, a bánya felrobbantásával fenyegetőztek, ha a kormány nem
egyezik bele, hogy tovább úzhessék
mesterségüket.
Az olasz filmművészet zsúfolt, fermenturnokkal teli tájképének rövid bemutatását Adriano Aprá szavaival szeretnénk zárni: .Mozít csinálni nem
annyi, vagy nem csak annyi, hogy önmagukba zárt történeteket mesélünk
el, hanem hogy kirnondjuk a lehetetlent; közvetítjük a - nem mindig
"erős" - érzelmeket, keressük az újat,
próbálkozunk, kockáztatunk. Az olasz
filmművészet láthatóan képes ezt megtenni. De azt nem mondtuk, hogy
hagyják is neki megtenni." (Reset, 1994,
június.)
Elena Matacena - Bruno Oliviero

SzollárVera fordítása

Európa film

A negyedik alkalommal megrendezett
Európa Filmhét ezúttal december 1-8ig tartott.
E nyolc estén a Budapest Film és a
Magyar Lettre Internationale jóvoltából
13 filmet láthattunk Európa ezévi terméséből; közöttük a berlini, a pesarói
és a velencei fesztivál díjazottjait. Más
filmeket rendezőjük (neve?) minősített
(Resnais, Kieslowski).
A nagy nevekben és fesztiváldíjakban a korábbi években sem volt hiány.
Angelopulos és Wenders, Godard és
Kusturica mellett azonban mindig voltak olyan "névtelenek" is, mint az Európa, a Love vagy a Krapatchouk rendezői, akik a filmhéten lettek a magyar
nézők számára ismertté.
Ez a hagyomány az idén is folytatódott. Mindjárt a nyitófilmrnel, Mancevski Esfi előttjével, amely a velencei
fesztiválon elnyerte az Arany Oroszlánt. A filmhéten is nagy visszhangot
váltott ki. Nem is annyira témájával,
mint inkább szerkezetével, sajátos időfelfogásával. A film ugyanis két helyszínen, az albán-macedón határon (az
Ohridi tónál) és Londonban játszódik,
két idősíkban: a mitikusban és a modemben. Ezúttal azonban nem a krimilogika szerint fordul visszájára az idő,
hogy rekonstruáljon valamit; itt a már
megtörtént véres tragédia előzmény,
pontosabban ami előzménynek tűnik,
arról végül kiderül, hogy következmény. Azaz a film eleje a történet vége
- és megfordítva. Mindez a film részeinek a felcserélhetőségét jelenti; a befejezés (újra)kezdés lesz. Az események
egymásutánja, periodicitása az idő mitikus körforgásához illetve az időtlenséghez vezet. Az ismétlődés arra utal,
hogy az események mindig ugyanúgy
történnek - és másképp nem is történhetnek.
A film meséje kiemel az időből, kívül áll a jelenidőn, mert az eseményeket nem lehet befolyásolni. Aki ide belép, az kikerül a saját idejéből. Ezt példázza a fotós Alex sorsa, aki Londonból tér vissza húsz év után, és áldozatául esik a családi vérbosszúnak. De
nem jár különbül Kirill, a némaságot
fogadó fiatal pap sem, aki ki akar lépni a körbenjáró időből. Hiába próbálja
azonban a krisztusi elveket érvényesíteni, a vérbosszú ősi barbár törvényét

ő sem tudja megszüntetni. Igaz, a kor
már nem kerek - figyelmezteti az idősebb pap -, de nem lesz belőle egyenes, miként azt a modem időfelfogás
feltételezi. Úgy érezzük, hogy az idő
visszafordul a történelem előtti (utáni?)
korba, amikor a valós/vélt sérelmeket
csak vérrel lehetett lemosni. És ez a
kör egyre szélesebb lesz, a szemünk
láttára hatol be a magasabbrendú(?)
kultúrába, a liberalizmus őshonába. Mi
pedig legfeljebb tehetetlenségnek titulált megnyugvással (vagy felháborodással) állapíthatjuk meg, hogy a film
és a fotó múfajának köszönhetően kívül maradtunk egy megrázó londoni
vérengzésen - egy részeg szerb boszszúján, mert már nem akarták kiszolgálni.
A képek - alkotóik révén - azonban
mégis beleártják magukat a történésbe
azzal, hogy tanúskodnak, kifejezve azt
a szándékot, hogy beavatkozzanak a
történelembe. "Állást kell foglalni a képekkel" - mondja a fotós, aki ezért
ment el Boszniába. Az erőszakról készült felvételek hatását azonban semlegesíti a képek erőszakos dömpingje. A
másik főszereplő, Kirill élete, hivatása
másfajta képekkel, az ikonokkal van
összefüggésben, amelyek a transzcen-

nyolc ... és fél

dens léthez, értékekhez kötődnek. E
képek történelem fölöttiek (előttiek?);
megfejtésük, megértésük a fiatal pap
életének értelmét jelentik, miként Alexnak a fotózás. A film említett sajátos
időszerkezete csak megerősíti azt az
értelmezési problémát, hogy melyik
kép tekinthető történelem előttinek és
utáninak.
A két főszereplő pozitív értelmiségi
magatartásminták
leszármazottjának
tekinthető. A fotós, aki már megjárta
Vietnamot, Nicaraguát, Boszniát - bizonyságát adva, hogy nincs objektivitás -, szinte egyszerre veszíti el illúzióit és az életét. A némaságot fogadott
pap szintén állást foglal a világ szörnyúségeit látván. Csakhogy ezek a
gesztusok már nem lehetnek olyan
tiszták, mint a 60-as 70-es években mára mintha csak a kisebbik rossz választása maradt volna. Vagy inkább
egy korábbi mítosz veszített hatékonyságából. (Hogy átadja helyét egy másiknak.) Az objektív nemcsak szubjektív, de manipulatív, és a képek nemcsak ablakot nyithatnak a világra, de poszterré válva - el is zárhatják azt.
Mindezek alapján méltó nyitánya
volt az Európa Filmhétnek a macedónangol film. Mint jó nyitány, tartalmazta

a később látottak alapmotívumát és hangulatár: a képkészitők és a kép szerepét a változó világban, illetve azt az
aggodalmat kontinensünk, kultúránk
jövője iránt, ami alapján a címet kibővítettük a fél szóval.
Mancevski alkotása egyébként sajátos (vita)partnere volt a finálénak, a
Kieslowski-i.tricolor" befejező színének, a Pirosnak. A lengyel rendező
szinte törzsvendége az Európa Filmhétnek. Az első rendezvény nyitófilmje
a Veronika kettBs élete volt, ami 1991ben megfelelt a két Európa közeledésének. (A szüzsé: hogyan kötnek láthatatlan szálak egymáshoz két különböző világban, kultúrában, de egy földrészen élő nőt.) Kieslowski, aki korábban, a Tízparancsolat-sorozatban
a keresztény értékek mai működését vizsgálta, újabb filmjeiben a modem polgári értékek zavaraival foglalkozik. A
három szín asszociációs mezője lehet a
szabadság, egyenlőség, testvériség; a
korábbi hit, remény, szeretet - vagy
mindkettő. A rendező alapelve, hogy
életünkkel másokért is felelősek vagyunk, a kereszténységben és a modem (egzisztencialista) filozófiában
egyaránt felfedezhető. Ám ezt a felfogást továbbgondolva az vetődik fel,

hogy beavatkozhatunk-e más életébe;
élhetjük-e más életét, mint a sajátunkat. Ugyanakkor hogyan éljük a saját
életünket, hogy ne menjünk el a másik
mellett, a lehetőségeink mellett; hiszen
a véletlen nemcsak az esetlegességeknek való kiszolgáltatottságunkat jelenti, hanem a szabadságunkat is.
Ez a gondolati motívum végigvonul
a "tetralógián" - ha más hangsúlyokkal is. A Piros főhősei szabad, autonóm
emberek. Valentine Dussault szinte
mindenre nyitott, sugárzó lény, aki azzal, hogy létezik - és ahogy létezik már önmagában is jelent, ad valamit
másoknak. Ezt a sugárzást fedezi fel
benne különböző módon a fotós és a
nyugalmazott bíró, Joseph Kern. Utóbbi befelé forduló; egy mizantróp és egy
sánta ördög (le sagei) keveréke. A két
embert a "véletlen hozza össze",
ahogy később Valentine-t és Augusteöt, a fiatal jogászt is, akik pedig előzőleg sokszor elmennek egymás mellett.
A bíró "szakmai ártalornból" a környék lakóinak telefonbeszélgetéseit
hallgatja le mindaddig, amíg a lány
előtt le nem lepleződik. És aki eddig
mások felett ítélkezett - részben ezért
lett embergyűlölő -, most önmaga felett "tör pálcát". Azzal, hogy feljelenti
magát, emberek sorsát változtatja meg,
így akarva-akaratlanul(?) ő lesz a véletlen megtestesítője.
Míg Kieslowski a korábbi filmekben
csak jelezte a láthatatlan kapcsolódásokat, ezek most sokkal érzékelhetőbbek.
Szembetűnőek a a telefonok. Valentine
fotó- és divatmodell, számos kép és
óriásplakát készül róla. A művészethez
ugyan kevesebb köze van, mint az előző filmek szereplőinek, akik meghaltak, ő viszont, mint a szépség megtestesítője, túléli a katasztrófát (ami lehet
a vízözön, vagy a vízöntő). Ezt a rendező a záróképekkel érzékelteti, amikor előbb Valentine-t piros színű óriásposzteren látjuk rágógumit reklámozni. A plakát felirata: friss, mint az élet.
Ezután a bíró tévéjén tűnik fel, azonos
beállítású, kéktónusú képen (a film által) kimerevítve. Mellette a fiatal ügyvéd, aki folytatója a bíró sorsának.
Kieslowski filmje erkölcsi példabeszéd a szeretetről, a szerelemről. az
együttérzésről. Mint példázat képes
beszéd - kettős értelemben is. A zene
talán alkalmasabbnak bízonyult a láthatatlan érzékeltetésére, most a képek
dominanciája révén elvész valami, annak ellenére, hogya rendező hisz a képekben is.
Ez a kettősség nemcsak a képekre, a
jelképekre is jellemző. A piros - Sobo-

cinski kamerája most erre fogékony egyszerre az élet és a veszély színe is,
maga az életveszély. Kieslowski filmje
olyan szimbólumok nyelvén szól, amelyek már ismertek, azonban rendre valami más is megjelenik bennük. Ami
nemcsak erről a filmjéről mondható el.
A szemle legsikeresebb műve után
"illendő" szót ejteni a legnagyobb csalódást kiváltóról is, Resnais Smoking,
No smoking círnű ikerpárjáról.
A rendezőn nem hagyott nyomot az
idő, a számtalan filmes divatirányzat igaz, a szónak nem feltétlenül jó értelmében. Másként fogalmazva: mára
nyomtalanul eltűnt az, ami a Szerelmem, Hiroshiméozsi, vagy A háborúnak
végé-ben még megvolt. Aki csak utolsó
két filmjét látta, nehezen tudja elképzelni, hogy Resnais "valaha" a filmművészet egyik legjelentősebb és legjellegzetesebb megújítója volt. (Valószínűleg
ezért kapott most is a berlini fesztiválon Ezüst Medve-díjat.) Mindebből
mára egy sterilízált stílusgyakorlat maradt, jutalomjátékot kinálva két színésznek, akik négy különböző karaktert formáInak meg.
A tízenkét epízódban egy férfi (Pierre Arditi) és egy nő (Sabine Azéma)
kettősével életre keltett rövid, komikus
történetkéket látunk szerelemről. barátságról, hűségről és hűtlenségről. (Arditi nyert is ezért César-díjat, mi viszont
szegényebbek lettünk egy Resnais mítosszal.) A rendező Marguerite Duras
és Jorge Semprun helyett ezúttal a legdivatosabb (és legkommerszebb) vígjátékíró. Ayckoum darabjaiból csinál hét
órás hosszú füzért. A fonal(ak)at a "mi
lett volna, ha" eshetőségei jelentik. A
film halványan emlékeztet a Gondviselésre és Rohmemek nemrég a Titanic
fesztiválon látott A fa, a polgármester és
a médiaközpontjára. Utóbbi hét fejezetben 7 véletlen egybeesésről szövi történetét (.,mi lenne, ha ... "), Resnais Rohmerhez hasonlóan végigjátssza a helyzetekből adódó különböző mulatságos
bonyodalmakat, ami egyben reflektálás
is a film készítésére, a történeteibeszélés művészetére.
Ezek után a véletlenek puszta egybeesésének tekinthetjük-e, hogy mindkét film egyidőben készült ... ?
Az viszont talán mégsem a véletlennel magyarázható, ahogy Resnais pályája alakult, hiszen a filmnyelv megújítója tudatosan kereste a film helyét,
szerepét, s úgy tűnt, meg is találta a
társadalmi progresszió (bal)oldalán. Az
európai értelmiség lelkiismeretét képviselő egykori művész, aki Godard-ral
együtt vallotta, hogy Vietnam nincs
messze tőlünk, ma is protestálhatna.
De úgy tűnik, hogy bár eltérő módon,
ő is eljutott a "kifulladásig" ...
A protestálás, illetve annak hiánya
más filmekkel kapcsolatban is félve-

tődhet. llyen a már említett Eső előtt, a
Fassbinderről szóló dokumentumfilm,
a lengyel János, a vízöntő, vagy a román Nézz előre haraggal.
A német dokumentumfilm - Nemcsak azt akarom, hogy szeressetek rendezője forrásként Fassbinder werkfilmjeit, barátainak, munkatársainak
visszaemlékezéseit használta fel, az
életút időrendje szerint csoportosítva.
Így aztán feleslegessé vált a személyes
narráció, a kommentár: jól alátámasztott teóriákat rögzített a kamera.
Amí rekonstruálódik, nem egy szokványos sikertörténet. Pedig az a tény,
hogy valaki 36 évesen, 15 év alatt
mintegy 50 színházi előadást és filmet
valósít meg, igencsak sikergyanús különösen, ha magyar filmes szemmel
nézzük. A müncheni újságíró-rendező,
Pflaum azonban igyekezett elkeriilni e
megközelítés buktatóit.
Egy radikális baloldali értelmiségi
életútját látjuk, aki a 68-as nagy generáció tagjaként kipróbálja a kommuna
létformát. a brechti politizáló színházat, s a kettő szintetizálását. Nemsokára rá kell jönnie, hogy ezek erősen eltérnek egymástól, miként az akciószínház sem azonos a társadalmi akcióval;
s a nagy célok nem minden esetben
válnak közösségteremtővé. Az ilyesmi
ritkán sikerül úgy, mint Ariane
Mnouchkine-nak vagy Eugen Barbának.
Fassbinder azonban tovább protestál
- 1969-től filmen is. Egy olyan országban, amelyet sokáig a demokrácia és a
tolerancia hiánya jellemzett, s amelyet
a faji, vallási és nemi előítéletek példájaként szoktak emlegetni. "Én nem
bombákat dobok, én filmeket csinálok"
- mondta, mivel minden filmet politizálónak tekintett, így a sajátjaival sem
tett kivételt, még ha ezek nem is voltak mindig direkt állásfoglalások. Ha a
szinkrontolmács elszólásból a legújabbkori német történelem krónikusának
nevezte is, társadalombírálata tartós,
folyamatos volt, szinte az utolsó filmjéig.
Fassbinder ellenzékisége a filmművészeten belül is érvényesült, amennyiben nemcsak történetei szereplőit akarta emancipálni, de a maga sajátos filmkészítésével a kamera - a néző - pillantását is fel akarta szabadítani a tradicionális szemléleti kötöttségek alól.
Jóllehet sokan úgy vélik, a Quere/le-el
már bekövetkezett a vég, elegendő
azonban [armanra utalni. A filmhéttel
egyidőben vetített Jarman életmű-sorozat komoly alternatívát jelentett a többi
filmmel szemben. Jarmannál megfigyelhető, hogyan szabadul fel a kép a
szöveg, a narráció uralma alól, s válik
egyre inkább enigmatikus jellé, vagy
önmagát megsemmisítve eljut a "nagy
kékségig" (Blue,) ahol már nincs is
kép, csak emanáció.
A Nemcsak azt akarom ... végén Werner Kurz kamerája hosszan elidőzik
Fassbinder sírkövén (ami valóban egy
nagy darab kől), talán hogy elmeditáljunk azon, botránykő vagy szegletkő-e.
Eközben mindenképpen megállapíthatjuk, hogy égetően hiányzik a 90-es

évek német "krónikus" krónikása. Hiányát egyébként olyan filmek is jelezték, mint Godard Németország, kilenc
fújf nullája, Adlon Salomberriese, vagy a
Krapatchouk.
Amí pedig a Fassbinder mai követői
előtt álló lehetőségeket illeti, ezek is
megcsillantak a filmhéten.
Lindblad Ripa nekivág az éjszakának círnű finn filmje (1. kép) szinte abszolút tagadása, negatívja az említett
fassbinderi életpályának, magatartásnak. Ripa a valóság elől menekül(ne) a
film álomvilágába. csakhogy hamar ki
kell ábrándulnia. A túl sok erőszakot
és szexet, ami filmterveiben dominált,
most a saját bőrén kell tapasztalnia. Az
alternatív valóság, amelyet "műalkotásával" akart létrehozni - szinte azonos
az eredetivel. Olyannyira, hogya filmi
világ lép az igazi helyébe: "hősünk"
egy rossz krimi fordulatába hal bele.
Ennél is továbbmegy a Benny videója, az osztrák Michael Haneke munkája. Itt már csak az létezik, ami a videón megjelenik. Benny számára a video jelenti az ablakot a külvilágra, az
emlékezetet, a nyelvet, a kommunikációt. A beszéd ugyanis fokozatosan leépül széteső családjában és környezetében. Egy fiataliánnyal való kapcsolata is a videóra épül, a benne látottak
késztetik végzetes játékra a riasztópisztollyal. Ahogy a lányt lelövi, és a tragédiát magában .feldolgozza". arra
utal,
hogy
végképp
elvesztette
valóságérzetét. A kamera akaratlanul is
"szemtanúja" a gyilkosságnak - Benny
vele tud csak mindent "elmondani"
szüleinek, akik azután eltüntetik a
hullát, de a videóról semmit nem törölnek le.

A kamera így a szemlélődés, a megfigyelés megtestesítője, a történettől
való eltávolodás eszköze lesz, amivel
kapcsolatban felvethető a kérdés: hol
zajlik ez a történet? Bennyben, vagy a
videójában? Elérkeztünk a távolságtartás és az azonosulás közötti egyensúlyozás alapproblémájához. Ugyan sem
Bennyvel, sem Ripával nem azonosulnak a filmek alkotói, utóbbi ironizál is
teremtményén, és egy kicsit azon,
hogy maga az eszköz, a filmkészítés
lesz a film tartalma, s nem a valós háttér. Azaz a lényeg kimarad a képből,
ami a valóságérzék Benny figurájában
megtestesülő elvesztésére utal.
Az önreflektálás - a filmkészítés a
filmrendezésről - korábban rendszerint
a dolgok megragadásának nehézségét
jelezte, mivel a valóság megváltozása
egyyben a valósághoz való viszony
megváltozása is. Egyfajta visszalépésnek is tűnhet, ami azonban adott esetben éppen a világra való jobb rálátást
szelgálhatja.
A dolgok, a valóság és a megragadhatósága közötti távolság, tér fontossága ad súlyt a modellfilmeknek. ilyen
volt a lengyel Jan Jakub Kolski alkotása, a János, a vízöntő. János - mint a
mesében - békésen. egységben él a világgal, feleségével és önmagával egy
kis faluban, távol a civilizációtól. A
szernlélődő ember gyakran gondolkodik el azon, hogy mi dolga a földön,
mignem egy alkalommal rájön, hogy
képes a víz folyását megfordítaní, és
visszahozní az életbe a holtakat. Ettől
kezdve csodatevövé válik, bejárja azokat a helyeket, ahol szükség van a segítségére. Vándorlása közben találkozik a nála jóval fiatalabb stigmatizálttal, aki ciníkusan szemfényvesztésnek
tartja trükkjeit. Közben megszületik János gyereke, akinek azonban kicsi ördögfarka van. A csodatevő apa rajta
már nem tud segítení. Utolsó erejével
megpróbálja visszafordítaní az időt ...
Kolski talán túl sok motívummal
terhelte meg a filmjét, bár az is lehet,
csak a néző érzi úgy, hogy ennyire
sokrétű lenne a mű. Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a jelentés nem
stabilizálható egy pontban. A film értelmezhető az elmúlt évtizedek keresztény-szociális eszméinek és mozgalmainak kritikájaként, miként a küldetéstudattal. megváltó szándékkal fellépő
lengyel (művész)értelmiség, a filmes új
hullám bírálataként is. A csodatevés
felemásra sikeredett, a próféták végül
is sem magukon, sem a leginkább érintetteken nem tudtak segítení. A végén
aztán már maguk sem hittek önmagukban, a megváltásban. S ezt kihasz-

nálva megjelentek a hamis próféták, álMegváltók, akik lehet, hogy túlélik a
"vízöntőket", de akiknek már végképp
lejárt a kora ... épp a vízöntő kor előestéjén.
Vajon vissza lehet-e fordítaní az
időt?
A lengyel film kérdésére a román
Margineau ad markáns választ. A
Nézz előre haraggal a 90-es évek Románíájában játszódik, egy kikötővárosban, ami eleve a sokszínűség, a különböző hatások, kultúrák terepe. Ám a
Duna deltájában képletesen is lerakódott a Ceausescu-korszak és a rendszerváltás hordaléka. Ide kerül Fane, a
tanult szakmunkás, az egykori disszidens, aki ellenzéki beállítottsága miatt
börtönben is volt - s most munkanélküli. A múltban rásütött bélyeg ugyanis rajta maradt, s az a munkásszolidaritás, amelynek akkor szinte jelképes alakja volt, mára szertefoszlott,
miként a jövőről szőtt álom. Az egész
család az átalakulás áldozata lesz, mint
egy negatív mesében. A lány prostitu-

is arra, amikor a nagy cél érdekében
létrejött összefogás széthullik; az egykori hősök magukra maradnak, s lezuhannak a piedesztálról. De a rendező
szociális érzékenysége is erre emlékeztet, aki a tényszerű ábrázolás ellenére
valahol mégis túl akar lépní a dokumentáláson. Mindent egybevetve, Margineau filmjével hiányt pótol, bár Európa perifériájáról tudósít, és nem úgy,
ahogyan Fassbinder tette ...
A társadalmi érzékenység nem kelet-európai specialitás. A mostaní filmhéten ezt egyfelől a cseh Angyali szemek bizonyította (2. kép). Rendezője,
Dusán Klein Hrabal Bambini di Prágáját
vitte filmre. A témaválasztás lehetövé
tette volna a társadalmi aktualizáláson
való felülemelkedést. A menzeli lebegés szintjét azonban nem sikerült elér-

ált lesz az újgazdagok szórakoztatására nyitott luxushajón (Noé bárkája
mint bordély?). Az idősebb fiú - a családfenntartó - a kikötő toronydarujával bosszúból szétzúzza a kuplerájt, s
ezért börtönbe kerül. A legkisebb gyerek pedig a fiatalkorúak bandájába
szerveződve vesz részt a "fekete gazdaság" felvirágoztatásában, azaz lop.
Fanéból, a mitoszból végül sintér lesz,
ám ő megelégelve a megaláztatást szabadon engedi az elfogott, rács mögé
dugott állatokat. Jelképes értelmű a
cselekedet, miként a szereplők is azok,
azzal együtt, hogy a film naturálisan
földhözragadt. Talán ezért is emlékeztet az olasz neorealizmusra, azon belül

ni. Talán azért, mert az alkotók éppen
ezt szerették volna.
A másik "ellenpélda", az angol Ken
Loach Katicabogár című filmje megtörtént eseményeken alapul, és egy
megpróbáltatásokkal
teli
családalapításról szól. Maggie négy gyerekét
- akik mind más apától származnak a Szociális Hivatal állami gondozásba
veszi arra hivatkozva, hogy az anya
egy durva férfivel él együtt. Amikor
később megismerkedik [orgéval, a jámbor latin-amerikai menekülttel, megpróbálja visszaszerezni gyerekeit, de
múltja továbbra is kisérti. A Hivatal
bürokratikus hálójából szinte lehetetlen
kiszabadulní; az ötödik majd hatodik

gyerekét is elszakítják tőle. A téma, a
feldolgozás részint a hazai viszonyokat
idézi, részint pedig Loach korábbi
filmjeit, elsősorban a Kéízáport. A többletet(?) a Maggie-t alakító Crissy Rock
impulzív játéka jelenti, aki ezért a
munkájáért a legutóbbi berliní fesztiválon a legjobb színésznőnek járó "macit" kapta.
Színészi alakításokról szólva nem lehet megfeledkezní a portugál Maria de
Medeirosról, aki a Két fivér, egy nővérben Mariát alakítja. Figurája a Bresson- és Felliní-filmekre emlékeztet. A

történet már kevésbé. Amivel mégis le
tud kötni, az épp Maria, aki Lisszabonban él egy széthulló családban,
ahol apja helyett fivérei jelentik a szilárd támaszt. Szeretne örökre velük élni, de mindent megakadályoz egy tragikus véletlen. Maria lezuhan arról a
magas kőpárkányról, ahol a film elején
is egyensúlyoz.
Egy hét alatt 13 film szerepelt a Művész mozi műsorán. (S a a Huszárik
teremben még 13 Jarman filmet is vetítettek). Lehet, hogy végül is alaptalan,
hogy Európa nyolc... és fél.

Palotai János

Gyöngyök
Interjú

Winkler

• Hogyan sziiletett az Európa Filmhét
ötlete? - kérdezzük Winkler Erikától, akit
a rendezvény szül6anyjának tartanak.
Két száion indult. Abban az évben,
1991-ben voltam először fesztiválokon.
Láttam, hogy a megvett filmek mellett
egy csomó gyöngyszem van, amelyeket anyagi okok miatt nem vásárolhat
meg a Budapest Film, viszont lehetetlennek tűnt, hogy a filmbarátok egy alkalommal se lássák őket. Más filmekről csak olvastam. tudtam, hogy nem
kerülnek hazai forgalmazásba, de nagyon kívánesi voltam rájuk, hogy mi
az, amiért szuperlatívuszokban írnak
róluk. Szerettem volna ezeket a filmeket megmutatni Pesten.
A másik szál az az év tavaszán indult Lettre Internationale volt, amelyet
borzasztóan megszerettem .a szerkesztése miatt. Számos testvérlapja van Európában, és a magyar kiadás míndíg
közöl válogatást ezekből. Így amikor
valaki kézbe veszi a lapot, a számára
szimpatikus hazai gondolkodók írásai
mellett arra is oda tud figyelni, hogy
ugyanakkor egy másik fővárosban milyen gondok, gondolatok foglalkoztatják az értelmiséget, hogy azok a szerzök, akikről akkoriban elég sokat lehetett hallani, milyen kérdéseket tartanak éppen fontosnak. Vonzó volt ez a
szinkronitás, és azt gondoltam, talán
az is érdekes lehet, ha megmutatjuk,
hogy egy évben Európa különböző országaiban milyen témájú, milyen típusú
filmek keltenek érdeklődést, és miért.
Egyszóval arra gondoltam, érdemes
lenne egy Európa Filmhetet csinálni a név már az első pillanatban eszembe
jutott.
Amikor aztán a dolog végleg "öszszeállt' bennem, vettem egy nagy levegőt, és egy augusztusi napon bekopogtam a Lettre szerkesztőségébe. Előadtam, hogy rendezzünk közösen egy
filmhetet. A javaslatom az volt, hogy
én minden munkát megcsinálok, ők
csak adják hozzá a nevüket, illetve abban segítsenek, hogy a testvérlapok
szerkesztőségei
ajánljanak
nekünk
olyan filmeket, amelyek országuk szellemi életében figyelmet keltettek, és
helyük lenne egy ilyen szemlén.
A meghökkenés akkora volt, hogy
még nemet sem tudtak mondani. Aztán meg tetszett a javaslat, igazolva,
hogy nem rossz az ötlet, és biztos lehet
hozzá pénzt szerezni. A Budapest Film
ugyanis azzal együtt, hogy művészfilmek forgalmazására specializálódott,
meglehetősen szűk anyagi keretek között mozog, tehát nem mutathat be
korlátlan mennyiségben veszteséges
filmeket. A Lettre-hez azonban nem
anyagi, hanem szellemi támogatásért
mentem.

Erikával

a mélyben
és Bakonyi

Veronikával

Ekkor már volt egy filmlistám. Egy- szívesen adták nevüket e rendezvénykét évvel voltunk a német újraegyesí- hez, akik filmes ügyekben nemigen
tés után, és ezek a filmek, a Veronika vállalkoztak korábban nyilvános szekettős élete, a Gólyaállásban, az Európa replésre.
vagy Godard Németország, kilenc (üj)
Ezeknek a nagyon szerenesés. segínullája még sokkal erőteljesebben érin- tőkész kapcsolatoknak volt az eredmétették az európaiság gondolatkörét,
nye az egész filmhét. amely annyi emmint a mostaniak.
bert mozgatott meg - résztvevőként és
A filmeket azonban meg is kellett nézőként -, amire ritkán volt példa,
szerezni. Korábban talán nem is volt igaz, ez volt az első ilyen típusú progolyan rendezvény, amelyen fesztiváldí- ram. Egyik célunk az volt, hogy a Műjas filmek egyszeri vetítéssel szerepel- vész mozi mint az Art-hálózat legtek volna úgy, hogy világosan kimondszebbje, kapjon egy olyan rendezvényt,
juk, nincs pénzünk a filmre, legfeljebb amit e hálózat törzsközönsége megszea szállításra. Ez a nemzetközi forga1- rethet, s ami továbblépésre ösztönözmazásban is eretnek gondolatnak szá- het. A filmhét sikerét nem a protokolmított, s először senki sem akart filmet láris előadás telt háza jelezte, hanem
adni. Csak nagyon nehezen, különbö- az, hogy amikor már fizetni kellett, a
ző mellékutak felhasználásával történ- látogatók harmada-fele eleve megvette
hetett meg, amit így visszatekintve
a jegyeket minden filmre, pórelőadásomár csodának tartok, hogy a megnyikat kellett tartani. Ez az érdeklődés
tóra minden film itt volt. Emlékszem, minden képzeletet felülmúlt, mert akár
hogy például a Godard filmet a forgal- mellé is nyúlhattunk volna. Bár egy jó
mazó addig nem akarta ideadni. amíg ötlettel, ami sok embemek tetszik, nanem tudtuk Dolby Stereo technikával
gyot nem lehet bukni, de azért végig
vetíteni. Ekkor szereltettük be ezt a volt bennünk valami szorongás.
technikát (300 ezer Ft) a Szindbád moAztán már nem volt kérdés, hogy
ziba. A Gólyaállásbant lehetetlen volt a lesz-e folytatás, hasonló formában, egy
görögöktől megszerezni, minden jó év múlva. Hogy később más nagy filszándékuk ellenére sem adhatták. Vé- mes rendezvények is létrejöhettek gül Bíró Yvette - akit a Filmhétre hív- mint a Titanic -, egy kicsit szintén
tunk először haza, és ő nevét adta a összefügghet azzal, hogy ez a filmhét
rendezvényhez =. személyes jó barátsábizonyította, az egyszeri vetítési joggal
ga révén szerezte meg Angelopulosz
idekerülő. jól összeválogatott filmek
engedélyét. Később ennek alapján tudiránt van érdeklődés. A pár éve kialatunk egy Angelopulosz filmhetet szerkult Art-rnozi hálózat műsorán nevelvezni, amelyre a görög rendező is el- kedett közönség bőven meg tud tölteni
jött.
évente egy-két ilyen jellegű rendez• A személyes kapcsolatoknál maradvényt, ha különböző szempontok alapva: hogyan alakult a Lettre szerepe?
ján válogatott filmeket mutatnak be
A testvérlapoktól sajnos nem érkez- ezeken.
tek ajánlások. Egyedüli kivétel a cseh
Még egy haszna volt a filmhétnek.
szerkesztőség volt, amely a Tréfát aján- A legtöbb filmmel mi fesztiválokon talotta. Komoly nyeresége volt viszont lálkozunk, amelyeknek megvan a sajáennek a kapcsolatnak, hogya
cseh tos légkörük, ezért a filmek gyakran
szerkesztő, Antonín Liehm nagy fantá- másnak tűnnek, felértékelődnek. egyziát látott a rendezvényben. és sokat szóval még egy dinyertes alkotásnál is
segített a következő évi program meg- nehéz megítélni, milyen hazai fogadtaszervezésében. Így Pintilie filmjét, A
tásra talál majd. Itt viszont hazai kötölgyet is a Lettre révén tudtuk megsze- zönség előtt mérettettek meg. Így azrezni, mivel Liehm volt az, aki előző- tán Godard filmjét megvettük, Cayette
leg a francia testvérlapban egy megle- Szép bajkeverőjét azonban visszaküldhetősen vitriolos cikket írt a cannes-i tük, mert úgy tűnt, a közönség nem
fesztiválról, megemlítve, hogy A tölgy- létja benne, ami sikeressé tette egy
nek kellett volna a nagydijat kapnia, fesztiválon. És ez volt a második filmamitől egy koncepciós döntés fosztotta héten is.
meg. Ezen cikk alapján született meg a • Mennyivel volt könnyebb a második
barátság Pintiliével. ami számunkra a filmhét megszervezése?
filmet eredményezte.
Annyival, hogy mögöttünk volt az
A Lettre itthoni szerkesztősége, ku- első sikere, így a félelmünk hamar
megszűnt. Ráéreztünk, hogyan kérheratóriuma kifejezetten nagy intenzitássaI vetette magát az első évek prog- tők el egyszeri vetítésre a filmek, s ha
ramjába. Konrád, Mészöly, Komis, Tor- pénzt kértek értük (amit az első alkanai megnéztek egy-egy filmet, és lommal nem tettek meg), könnyebben
mondtak néhány mondatot a vetítések ki tudtuk fizetni, mert könnyebben juelőtt. Ezzel olyan jó kapcsolat - szinte
tottunk pénzhez. Az első évben a Mozbarátság - alakult ki, hogy olyanok is gókép Alapítvány 200-300 ezer Ft-os

támogatásából, valamint a bevételekből
sikerült "nullszaldós" rendezvényt csinálni, amit előre megígértünk. Lehet,
hogy ezért is volt olyan nagy a félelmünk. Ilyen rendezvényt ilyen minimális költségvetésből azóta sem csináltak. Ami egyébként nem ment volna a
nagykövetségek, a kulturális intézetek
támogatása nélkül - ezeket a Lettre segítségével kerestük meg. A filmbeszerzéstől a technikai segítségig mindenben a rendelkezésünkre álltak, a második évben különösen a Francia Intézet
"tett ki magáért".
A második filmhét nehezebb volt
annyiban - s talán ez nem ismeretes =,
hogy vele egy időben zajlott egy nemzetközi konferencia, ahol a rendező
Budapest Filmnek egy francia partnere
volt, az európai művészmozikat összefogó Eurocinerna. Ennek azóta tagja
lett a Művész mozi, a Szindbád és a
Tabán. A konferencia azt a kérdést pröbálta körbejárni, hogy Európában hol
van art-mozi hálózat, hogyan működik, milyen feltételekkel; ahol nincs,
miért nincs, és hogyan lehetne megteremteni a művészfilmek forgalmazását.
Mi, akik 3-4 éves gyakorlattal rendelkeztünk, körül tudtunk nézni, milyen
tapasztalatok vannak másutt, illetve
akad-e olyan partner, akivel együtt tudunk működni. Az egybeesés jó alkalom volt arra, hogy bemutassuk az
Art-mozi hálózat hétköznapi és "ünnepi" működését. Ez a rendezvény tehát
egészen más nagyságrendű volt, és
összetettebb szervezőmunkát jelentett.
Volt még egy nehézség. A második
filmhéten is egy csomó dijnyertes mű
szerepelt, de azt a tematikus egységet,
ami az első szemlét jellemezte, már
nem lehetett felfedezni. Közben ugyanis változott Európa, a világ, elmúltak
bizonyos eufóriák, s a filmek nem tartalmazták azt a kohéziót, amit egy évvel korábban. Maguk a fesztiválok sem
egységesek, egyre szétesettebb ternatikájúak. Most az volt a kérdés, hogy
darabonként össze tudunk-e válogatni
különböző díjakat nyert, értékes filmeket.
• Nem emelte volna-e a szemle szinvonalát egy-egy rendező meghívása?

Mióta Winkler Erika az Odeon videokölcsönzővei foglalkozik, az Európa Filmhéttel
kapcsolatos teendőket Bakonyi Veronika
vette át. A 94-es szemléről már ő beszél:

Próbálkoztunk
vele, de nem ment,
túlságosan megnövelte volna a költségeket. És nem biztos, hogy megér
ennyit a dolog reprezentativitása.
Egy
rendezvényre
összehívni az alkotókat
csak felületes találkozásokra, beszélgetésekre ad lehetőséget, ami azért nem
olyan fontos, mint a filmjeik bemutatása. Talán jobb, ha más alkalommal,
például filmje premierjén jelenik meg
az alkotó, s az érdeklődöknek akkor
van alkalmuk a találkozásra, gondolatainak, alkotói módszerének megismerésére. Hogy a két dolgot nem mertük
összekapcsolni,
az persze a rutinhiánnyal is magyarázható.

• A második film héten meghívott előadó volt Bíró Yvette, aki vitaindítát
tartott a posztmodern filmrál, elmaradtak viszont a bevezető előadások.

Az előző években bemutatott filmek
jó része később a mozikba került. A
mostaniak közül - leszámítva a Kieslowski filmet - egy sem szerepel a
megvételi listán. A megnyitón szereplő
macedón film megvásárlásán még gondolkozunk.
Egyre nehezebb megszerezni a filmeket, mindenki eladni szeretne. Ahhoz, hogy most a közönség
13 filmet láthasson, 25-ről kellett tárgyalni.
A mostani szelekcióba is besegítettek azok a fesztiválzsűrik, amelyek díjazták a filmeket. A korábbi évekhez
képest persze változott a politikai érdeklődés. Ennek ellenére a most bemutatott alkotások között is volt erőteljesen szociális vagy társadalomkritikai
ihletettségű mű, Gondolok Ken Loach
filmjére. amely angol társadalmi
közegben játszódott, noha nem kifejezetten helyi problémákról
szólt. Vagy a
román filmre: merész és tökéletes ábrázolása a Ceausescu utáni Romániának.
Az
elsődleges
szempont
azonban
olyan nemzetiségű
- finn, portugál,
osztrák, svájci - filmek bemutatása
volt, amilyenekkel nemigen találkozhat
a hazai közönség.

Bíró Yvette lehetett volna a későbbi• Volt-e olyan eset, amikor engedni
ekben a viták, beszélgetések vezetője.
kellett a színvonalból?
Hogy a bevezetők miért maradtak el,
Előfordul, hogy szeretnénk valamit,
nem tudom. Volt, aki jól oldotta meg,
de aztán a "tartaléklistáról"
kell vávolt, aki rosszul. Talán úgy gondoltam,
lasztani helyette. És van olyan is, amifelesleges, hogy minden film előtt lekor "zsákbamacskát"
veszünk,
azaz
gyen bevezető, árthat a műnek, az előnem láttuk a filmet. ilyenkor próbáadónak, s rossz pillanatokat eredmélunk olyan támpontot
keresni, ami
nyezhet. E helyett találtuk ki a másovonzó lehet a hazai közönség számára.
dik szemlén a filmek utáni előtéri beÍgy a cseh filmet, az Angyali szemeket
szélgetéseket - máig is emlékszem arazért mutattuk be, mert Hrabal írása
ra, amit Mészöly Miklós az Adlon
alapján készült, aki nagyon népszerű
filmről mondott -, de úgy tűnt, ezeket
nálunk. De említhetném a svájci filmet
sem kell erőltetni, kevés pluszt jelenteis, amit sajnos kevesen vettek komonek, a rendezvény
nélkülük
is jól
lyan - lehet, hogy a címe miatt (Pingvimegy.
•
Annyi eredménye mégis lett ezek- . nek kongresszusa) -, pedig nagyon jó
környezetvédő
film volt. Ez azonban,
nek a próbálkozásoknak.
hogya Lettre
úgy tűnik, olyan "múfaj", amit a kötéli számában - megjelenése egybeesett
zönség nem rnoziban, hanem inkább a
a filmhéttel - már filmes blokkot is kötelevízióban néz meg.
zölt, egyre jobb tartalommal. Egy lap,
• Melyik film volt sikeres?
amely talán soha nem foglalkozott volEgyelőre csak a saját szubjektív véna filmmel, 3 éve felvállalja ezt az
leményemet tudom mondani. Érzelmiügyet, és felkutatja a filmmel kapcsolaleg legjobban a nyitófilmhez. a macetos írásokat.
dón-angol Eső e16tthöz kötődtem. A na• Az Európa Filmhét ötletét mások is
pi aktualitásokon,
az emberek viselkeátvették?
désén keresztül egész Európáról. a háNem. Senki. De nincs is hozzánk
borúhoz való hozzáállásról szól. A köhasonló helyzetben lévő főváros. Nincs
zönség is elismeréssel fogadta, mindart hálózat, nincs külön forgalmazás,
két előadáson telt ház volt, többen kétnincsenek külön rendezvények,
legfelszer is megnézték. Szerettem Ken Lojebb csak elszórtan működik egy-egy
ach filmjét, pedig nagyon idegesítő, s a
art-mozi.
Ami nálunk
létrejött,
az
román filmet és a már említett svájcit
egyedülálló. Kizárólag Berlinben és Párizsban működik
hasonló intézmény,
is.
Nehéz megítélni, hogyan fogadnák
amely a Budapest Film számára mintáezeket a műveket a mozikban, mivel
ul szolgálhatott.
rendezőik nem ismertek. Az első filmAz Eurocinerna különben az itt renhéthez képest, amelyen szinte csak
dezett konferencia után kezdett el fognagy nevek szerepeltek, a mostani szelalkozni a magyar hálózattal, s most
rény mezőnyt vonultatott fel, de úgy
már anyagilag is támogatja a soraiba
gondolom, a filmek ugyanolyan színfelvett mozik rendezvényeit, mint pélvonalasak
voltak. A nagy rendezők
dául az idei filmhetet.
munkáihoz
nagyon nehéz hozzájutni
egyszeri vetítésre, de ezeket általában

•

meg is vesszük. Bár mcstanában
gyok kevés filmet csinálnak ...

a na-

• Eddig szerepeltek magyar filmek is.
Most miért maradtak ki?
Most is szerettünk volna friss magyar filmet bemutatni, de amik elkészültek, azok már forgalomba kerültek.
A Bflvös vadászt három héttel előbb
mutattuk be, Szirtes András kuriózumát, a Lumiére-t is már sok helyen vetítették. A többi újdonság pedig most
készül a februári filmszemlére.

• Így is 13 filmet vetítettek egy hét
alatt. Ez sok vagy kevés? Elvégre tavaly csak 7 film szerepelt a rendezvény műsorán.
Hogy az olyan gyengére sikerűlt,
annak részben anyagi, részben forgalmazói, részben pedig személyi okai
voltak.

• Az idén viszont új elemként egy Tarman életmű-sorozatot is láthattunk.
Legtöbb filmjét a Budapest Film forgalmazta, az Anglia alkonya bemutatájára meg is hívtuk. Személyes ismerősünk lett, megszerettük.
Lelkiismereti
kérdésnek tartottuk, hogy egy retrospektív sorozatot szenteljünk neki. Kár,
hogy erre a halála adott okot, mert
már tavaly vagy tavalyelőtt is megrendezhettük volna. Hogy most végre sikerült, az is a British Councilnak köszönhető, nélkülük ez az életmű-sorozat csak 1995 nyarára jutott volna el
hozzánk. Nemcsak megszerezték a filmeket, hanem az anyagi fedezetet is
vállal ták. Maga Jarman is sokat köszönhet a British Councilnak. ezt utolsó interjújában meg is említette.
Már 1993-ban is terveztünk egy párhuzamos sorozatot fiatal angol rendezők pályakezdő kisfilmjeiből. amelyeket rendszerint elküldenek a fesztiválokra. Mi is ott láttuk ezeket a nagyon
érdekes műveket.
Jövőre szeretnénk
végre néhányat bemutatni a filmhéten.

• Egy [arman retrospektív önmagában
is megállta volna a helyét.
Hogy most rendez tük, annak részben anyagi okai voltak, másrészt így
több publicitást kapott, arról nem is
szólva, hogy vetítési szempontból a
nyár - amikorra ideért volna az anyag
- a legrosszabb idő. Most viszont azokat a filmeket, amelyeket eddig nem
láthatott a hazai közönség, kétszer is
vetíthettük.

• Ha már szóba jött a British Council
segítsége, a műsorfűzetben a Lettre lnternationale
mellett a Lengyel Kulturális Központ is kiizremiikiidáként van
feltüntetve ...
Ök ajánlották a János, a vízönWt. A
fesztiválokon nem nagyon lehet találkozni volt szocialista országbeli
filmekkel. Mi azonban szeretnénk ezeket
megmutatni,
ami az idén sikerült is:
volt cseh, román, macedón és lengyel
film. A lengyelek ugyanolyan jó szellemi partnernek
bizonyultak,
mint a
Lettre. A Francia Intézetnek pedig a
Smokingot köszönhetjük.

• A Lettre munkatársai az első két
évben mintha nagyobb szellemi kapacitással vettek volna részt a filmhéten: nemcsak nézték, hanem elemezték
is a filmeket, mint Bíró Yvette.

Más volt a helyzet. Bíró Yvette akkor tért haza, s a nyilvános szereplésre
nagy szüksége volt neki is, és a szakmának is. Nem vagyok meggyőződve
arról, hogy a közönség ma is igényli
ezt. Sajnos vannak erre utaló tapasztalatok a közelmúltból. ezért egyelőre
óvakodunk az ilyen kínos szituációktól. Másrészt erre a filmhétre nem állnak olyan anyagi keretek a rendelkezésünkre, hogy utaztassunk.
vendégül
lássunk rendezőket, bár ők biztos szívesen eljöttek volna.

• A rendezvény költségeiből hány filmet lehetett volna megvenni?
Nehéz ezt így szembeállítani,
de
hozzávetőleg
egy film teljes árából
hoztuk ki ezt a programot, amiben az
a szomorú, hogy már ilyen sokba kerül egy film.

• Megérte? Vannak visszajelzések?
A vetítések szinte mindig telt ház
előtt zajlottak. Ennek a programnak is
kialakult a törzsközönsége. Az art-mozik nézői úgy jöttek ide, mint egy fesztiválra; bár most inkább a fesztivál jött
el hozzájuk. Volt egy macedón, aki
ugyan korábban már látta valahol a filmet, de nálunk is megnézte.
Több
szakember talált magának csemegét a
programban, voltak rendezők, opera tőrök, akik rendszeresen feltűntek a vetítéseken. Reich Péter például
végig itt
volt, amit nagyon becsülök. Szerintem
ahhoz, hogy valaki jó filmet csináljon,
naprakészen ismernie kell a mai filmes
írányzatokat.
Különösen, ha operatőr
Egyébként jóleső érzés volt elvegyülni
a tömegben és hallani a véleményeket,
amelyek mindenképpen
azt igazol ták,
hogy érdemes ilyen szemléket tartani.
Bár az első filmhetem nem volt túl fényes szereplés, a mostanival már elégedett vagyok.

• És mi lesz jövőre?
1995-ben több filmhetet is tervezünk, részben ezektől függ, hogy milyen nagyságrendű
lesz az Európa
Filmhét. Na meg attól, hogy mennyi
támogató t sikerül szerezni. Művészfilmet ugyanis nem szívesen szponzorálnak a nagy cégek, e téren könnyebb
helyzetben van egy színház vagy egy
zenekar. Nekünk sokkal inkább partnereink a kulturális intézetek, rájuk a
továbbiakban is szárníthatunk.

• És a közönségre, bár ha ilyen iramban mennek fel a helyárak. .. Először
70 Ft, aztán 90, most pedig 180-240.
Idén már saját fejhallgatórendszerunk lesz, ami talán csökkenti majd a
költségek et.

• És milyen filmekhez fogjuk használni?
Hadd legyen ez most még szakmai
titok. Én egyébként
örülök minden
olyan kezdeményezésnek,
ahol olyan
filmeket láthat a közönség,
amelyek
nem kerülnek széleskörű forgalmazásba. Hasonló törekvései vannak például
a Titanic fesztiválnak is, de nem hiszem, hogy irigység lenne köztünk.

• Bízik az európai filmben?
Feltétlenül.

Palotai János

Válaszok

egy fel nem
tett kérdésre
Apropó

Az amerikai és az európai film között
nem az a különbség, hogy az előbbi
válaszokat ad a nézőknek, míg az
utóbbi csak a kérdéseket fogalmazza
meg. Mindkét filmtípus megpróbálkozik a válaszadással. A tengerentúliak
válasza többnyire konkrét, kézzelfogható - megegyezik a mű immanens lezárásával - s közvetlenül átvihető a
napi gyakorlatba, hiszen egyfajta megerősítése az egyéni tapasztalatnak, nem
ritkán közhely-igazságoknak, előítéleteknek. Ugyanakkor az európai rendezők jelesebbjei spirituális, transzcendens válaszokat (is) megfogalmaznak,
melyek nem válthatók a hétköznapok
aprópénzére, tágabb értelmezést jelentenek, de ezáltal csak egy szűk réteg
érdeklődésére, figyelmére számithatnak. Vannak persze "európai" érzékenységű amerikai alkotók, akik közelítenek az itteni filmcsináláshoz, és hát
az európaiak is gyakorta megelégszenek felszínes feleletekkel.
A hatvanegyedszer megrendezett
Milánói Filmmustrán (ahol az arányok
változatlanok, a filmek 9O%-a elborzaszt, mig 5%-uk reményre jogosít) alkalmam nyílt néhány tartalmas művészi teljesítményt látni kontinensünkről.
A jelentős művek a lét végső lényegére és értelmére kérdezve mindig segítenek túllendülni az egyéni élet holtpontjain. Azt az illúziót adják, hogy
mégís érdemes. Ezek a műalkotások
egyúttal fontos szerepet játszhatnak a
különféle tabuk megkérdőjelezésében,
a megcsontosodott előítéletek megtámadásában. Azoknak az érzelmi képződményeknek a megíngatásában, melyek a racionális érveknek ellenállnak,
sőt az ilyesfajta összetűzésben csak
megedződnek. Viszont a művészet,
mely többnyire az érzelmek, a sziv felől közelít, képes arra, hogy kerülőúton eljusson a gondolkodás formálásáig is.
Két olyan nemzeti filmművészetet
ismerek, melyben az emberi közelség
és közvetlenség hatványozottan érvényesül. Ez az olasz és az orosz. A művész érzelmekkel, empátiával viszonyul filmbeli alakjaihoz; a nézőnek
rendre lehetősége nyílik rá, hogy bepillantást nyeljen a szereplők érzelmi-lelki világába, belső vívódásaiba. Ez a
kettősség egészen különböző beállítódású és világlátású rendezőknél megfigyelhető, Fellinitől Morettiig, Tarkovszkijtól Mihalkovig.
Franco Zeffirelli a nagy és erős érzelmek tudója, amit nem egyszer túl-

hajtva és felfokozottan érvényesített.
Kárára volt a műveknek, bár csak a
nézők kisebb részében keltett visszatetszést. Új filmje, a Veréb (Story of Sparrow - Storia di una capinera) amerikai-olasz koprodukcióban készült, s
visszafogott ábrázolása révén elkerüli
a gíccs vonzó meredélyeit. Arra koncentrál, ami a történetben valóban tiszta, szép és megrendítő. A film lazán
kapcsolódik Giovanni Verga elbeszéléséhez, mely a múlt század közepén játszódik Szicíliában. A nagy kolerajárvány idején haza engedik a zárdanövendékeket családjuk körébe. Maria
ekkor találkozik először a számára szokatlan földi érzéssel: a szerelemmel.
Megpróbál harcolni ellene, megpróbálja legyőzni, hiszen "ő arra született,
hogy Istent szolgálja". Visszakerül a
zárdába, majd értesül arról, hogy Nino
a nővérét vette feleségül. Ekkor felszínre tör benne a sokáig elfojtott, önmaga előtt is titkolt érzés, ám egy
emelkedett gesztussal végül lemond a
szerelemről. Ninóról és saját boldogságáról.
Zeffirelli a Romeo és Júl ia elkészítése
után huszonöt évvel nyúlt ismét egy
elementáris és frusztrált szerelem történetéhez. Szokásához híven ismeretlen
színészeket kért fel. A Veréb hősnője akárcsak Júlia - még sokáig megmarad
bennünk (ki emlékszik már Romeóra?). A texasi születésű Angela Bettis
játéka a megtestesült tisztaság, a tartózkodó rácsodálkozás, az érzelmek
spontán, áttételek nélküli megmutatása. Beszédes ez a szempár, s milyen
kétségbeesett az a pillantása, mely - a
beavatási lepel ráborulásakor - a novícia végső búcsúját jelenti a falakon kívüli élettől.
A panteisztikus természeti képekben
egy találkozás s a nyomában járó érzelmi-tudati dilemma fogalmazódik
meg. Virágzó-zöldellő táj szelíd nyugalma és természetessége az egyik oldalon; kráterek-vulkánok nem evilági
kihaltsága és pusztasága a másikon.
Mindkettő hat a hősnőre. de igazi vonzalmat talán mégis inkább az élet jeleit
nélkülöző, transzcendens képzeIgésre
csábító természetellenes táj iránt érez.
Ebben a műben a birtoklással szemben
a lemondás jelenik meg a nagyság jeleként, a lelkierő példájaként, hiteles és
fájdalmas felmutatásban. S ha a végső
kérdés felől közelítünk, a - kettős értelmű - szolgálat alázatához jutunk.
Gianni Amelio a társadalmi kérdések iránt fogékony rendező. A Nyitott

Milánó

ajtók egy különös action-gratuite sorozat hátterét vizsgálta, míg A gyerektolvaj a kiszolgáltatott, a bűnözés határára sodródott fiatalok sorsán keresztül
világította meg a mai Olaszország ellentmondásait. A két gyereket Itálián
végígkísérő csendőr történetéből két
mozzanat köszön vissza a Lamericában (Felix-díj, 1994: Az év európai
olasz származású, Mussolini megszálló
filmje). Az utazás mint dramaturgiai
hadseregének dezertőre, akit később az
fogás, s a főszerepet alakitó színész,
albán név sem mentett meg a börtönEnrico Lo Verso.
től, s most, hogy kiszabadult, OlaszorAz új film a demokratikus fordulat
szágban élő családjához igyekezne.
utáni Albániában játszódik 1991-ben. Ezalatt a nagy üzlet is meghiúsul. GiOlasz vállalkozók érkeznek, hogy egy no, miután elveszti állását, az öregtől
elhagyott cipőgyárat megvegyenek és akar megszabadulni. Ám mikor visszatőkeinjekciókkal felfejlesszenek. Igaz- tér Tiranába, korrupció vádjával bebörgatóul a díktatúra egyik áldozatát, az
tönzik. Rövid ideig megtapasztalja azt,
öt évtized börtönt-munkatábort meg- amire az Öregnek ráment az egész éleélt, megszenvedett, emberi mivoltában
te. Legközelebb a Durresból induló,
alig felismerhető Öreget választják. 6 menekülőkkel zsúfolt hajó fedélzetén
azonban váratlanul és nyomtalanul el- találkoznak. Egy meggyötört-tépázott,
tűnik, mikor egy utolsó bemutatkozásegzisztenciáját vesztett olasz, és egy
ra, aláírásra kellene menni a rniniszté- öntudatát, emberi formáját visszanyert,
riumba. Gino utasítást kap társától-fő- New York fényeiben reménykedő alnökétől, hogy a föld alól is keritse elő bán. A film képzeletbeli vertikális úta számukra "fontos" embert. Kezdetét ján, valahol középen, egymásba botlaveszi a kutatás, keresztül-kasul Albáni- nak jelképesen is, olasz részről megán, a nyomor és ellentmondások föld- erősítve a (későn megtalált) szolidaritás
jén.
élményét és szükségességét.
Az utazás dokumentarizmusa jól érNanni Moretti témája saját személye
zékelteti a káoszba és anarchiába ful- és egy generáció közérzete. A misének
ladt ország állapotát, egy nép kettős vége rendezője 1988 óta privát cégével
arculatát: apátiáját és aktivitását. A (Sacher) gyártja munkáit. APalombella
kocsmák környékét, a tereket semmitrossa egyszeri magyarországi vetítése
tevő üldögélők lepik el, míg a fiatalok elé Írta Pintér Judit: .Morettí filmjei
mindent elsöprő vehemenciával kere- pontos helyzetjelentést adnak az 1989sik a szabadulás útját: rohamozzák a es zűrzavarhoz vezető út minden állokülföldí nagykövetségeket, a felszaba- másáról, az egyén mind visszafordítduló teherautókat, hogy a kikötőbe, hatatlanabb elszigetelődéséről családmajd hajóra jussanak. Reális ismeretük
tól, barátok tól, szerelmek től, bármiféle
nincs a külvilágról. Azt gondolják, tárt
eszmétől. közösségtől - még önmagákarokkal, lakással és állással fogadják
tól is. Az illúziók, utópiák meghiúsuláőket, s rövid időn belül igazi olaszok
sáról, a hatvanas évek (a XX. század!)
lehetnek (pedíg többségükre csak az végérvényes lezárulásáról." (Az új olasz
elkülönítő tábor vár).
film hete. Műsorfüzet, 1990.)
A történet kemény ítéletet mond a
A Kedves naplóm (Caro diario;
Nyugat hozzáállásáról, az új demokráCannes, 1994: A rendezés díja; 1. kép)
ciák .megsegítéséröl". Az olasz vállal- hőse túltette magát a Palombella rossa
kozónak esze ágában sincs cipőket készíteni - ahogy Afrikában sem gyártott
tévé-készülékeket. Egyszeruen területet
akar szerezni, vagy tán még azt sem,
csak újabb pénzügyi támogatást az
olasz kormánytól. Umberto Rossi kritikus szerint a film a mai Albániát a háború utáni Itáliával veti össze; párhuzamot von a mai erkölcsi szegénység
és a tegnapi anyagi nyomorúság között; szomorú, pesszimista képet fest a
korrupció jelen állapotáról.
Az Öregről időközben kiderül, hogy

lék) a maga helyére kerül a primitív
erőszakfilm primitív képei láttán.
Az Európán diadalmasan végigvonuló film otthoni méltatója a következőket írja Nanni Moretti - Az olasz film
főszereplője című cikkében: "A Kcdnce

emlékezetvesztett vízipólósának ideológiai és egzisztenciális önmeghatározás-keresésén. Nem érti a 68-as generáció (előtte járók és életkortársai) fásultságát, öngyötrését, kiúttalanságát, (jogos vagy jogtalan) önostorozását. 6
egy "ragyogó negyvenes", ez az alapállás határozza meg világszemléletét.
Felpattan kedvenc Vespa robogójára.
hogy beutazza és bemutassa szeretett
Rómája régi és új városrészeit, a decens villanegyedtől a "lakhatatlan" lakótelepig. Hajóra ül, hogy barátjával
végigjárja a Lipari szigeteket, megismertetve ellentmondásos értelmiségi
(magatartás )típusokkal,
családokkal.
melyek életében a gyerekek központi
helyet élveznek. mégis valami baj van
a kommunikációval felnőttek és apróságok között. Moretti természetes életöröme, derűje akkor is töretlen, mikor
hősének orvostólorvosig
kell járnia,
hogy megállapítsák betegségét, s felírják a megfelelő gyógyszereket. De mikor az X-edik szakember tolja félre
kollégája receptjét és ír másikat, inkább
szó nélkül, csendben távozik.
A film három tétele Moretti szellemének és szellemességének lenyomata.
A rendező-főhős erénye: sebezhetetlen
és kikezdhetetlen józansága. Az "őrültek", a besorolhatatlan emberek józansága egy felfordult világban, ahol csak
vér és erőszak önti el a nyári mozivásznakat; ahol a rossz ízlés nevében
rendeznek estélyt; ahol kétóránként
szappanoperák szögezik a családokat a
tv-készülékek elé; és így tovább, és így
tovább. Moretti fegyvere az irónia, a
fanyar önreflexió, a gyengéd gúny, a
szeretetteli emberlátás. Természetes
humorában erő van. Legszívesebben a
szék alá kuncognánk-kacagnánk magunkat, annyira a nevünkben, helyettünk szól. A józan kisebbség nevében.
Pedig ő is (akárcsak mi) mindig a
többséghez akart tartozni.
A csendben elkényelmesedőknek, a
munka és szórakozás monotóniájába
tespedteknek csak "lökött" kérdéseket
lehet feltenni - így tükröztethető álláspontjuk. életvitelük, gondolkodásuk
begyakorlottsága és rutinszerűsége. Innen Moretti időnkénti "idétlen" viselkedése, ami valójában csak egy mindenféle kontroll alól kibújó természetes
gesztus. Ilyen az is, mikor a Henry: Egy
sorozatgyilkos portréja egzaltságig rajongó kritikusának fejére olvassa ömlengő-dicsérő mondatait. Az emelkedett
intellektuális szöveg (mint int. zagyva-

naplinn Moretti mozijának legtöbb elbeszélői szabadsággal rendelkező filmje,
és a legbátrabb is. Lemond arról, hogy
Michele Apicella mögé bújjon, első
személyben exponálja magát, érzelmek
és könnyedség iránti vágyával, érzéseivel, kritikájának éles iróniájával (lásd a
televíziótól elbűvölt értelmiségiek). És
k.ritikájában, talán a negyven év érettsége miatt, nincs már ott az egykori
harag. Talán igaz az észrevétele: Kezdem olyannak elfogadni a többieket,
amilyenek. És nem olyannak, amilyennek szeretném őket." (Maria Pia Fusco,
CineMagazine, 1994. augusztus.)
Moretti naplófilmje ismét megerősíthet bennünket abban, hogy csak a szuuerén, integrált személyiség képes önmaga maradni, és eligazodni egy eltájolódott világban. Ez a magas, szakállas
olasz - emberileg és művészileg - a
mai film legszimpatikusabb alakja.
Nyikita Mihalkov az orosz lélek
megszállott kutatója. Ezt a témát járja
körül legjelentősebb filmjeiben, az Etűdök gépzongorára Csehov-interpretációjától az Öt estén és az Oblomov néhány
napján át legújabb művéig, a Csalóka
napfényig
(Utomljonnije szoIncem;
Cannes, 1994: Megosztott Nagydíj). A
sztálini korszak egyik legsötétebb évében, 1936-ban játszódó történet falusi
idillt varázsol elénk, középpontjában
Kotov ezredes családjával. Az ezredes,
akit maga Mihalkov alakít, tekintélyes
ember, hatalmával mindent elrendez a
falu érdekében. A családi nyugalmat
egy régi ismerős váratlan, tíz év utáni
felbukkanása zavarja meg. A játékos
álruhában érkező vendég a feleség
lánykori szerelme; megjelenése - a maga különös aurájával - elkezdi átrendezni a viszonyokat.

Mihalkov csehovi hangulatú, komikus felszínű életképekkel indítja filmjét. Akárcsak Csehovnál. nála is fokozatosan derül fény a szereplők múltjára, egykori cselekedeteire, bumerángeffektusú (balllépéseire. Ez a késleltető

dramaturgia a feszültség egyik összetevője, állandó fenntartója. A másik a
színészi játékban kibomló karakterek
érdekessége, plasztikussága. Az idegennél talán érezhető valamiféle túl(vagy rá)játszottság, de Mihalkov - lubickolva szerepében - elementáris erejű. A film csúcspontja, mikor a vendég
közli az ezredessel jövetele célját. Közli, de nem a néző számára, mi ugyanis
már sejthetjük. A jelenet hangtalan,
egy üvegajtó mögött játszódik le. Majd
kinyílik az ajtó, az ezredes - míntha
mi sem történt volna - a szokott felszabadult vidámsággal hívja focizni látogatóját. Aztán két óra múlva megérkezik a nagy fekete autó ...
A Csalóka napfény diktatúrája felgyújtott és elpusztított mindent maga
körül. Abban az időben a végső kérdések a túlélésre szorítkoztak, a potenciális válaszokat pedig naponta hiteltelenítette az élet. Mégis akadtak jellemek
szilárd eltökéltséggel, naiv hittel, kikezdhetetlen vitalitással, 'állj ellent a
gonosznak' mentalitással. De hogy miként vélekedtek, miután agyba-főbe
verték őket, majd kivégzőosztag elé
kerültek - már egy másik, megírhatatlan történet.
Mihalkov másik filmje, az Anna
6:18 a nyolcvanas évek tespedtségét,
lappangó félelmeit dokumentálja a
rendező kislánya felnövekedésének.
személyisége kialakulásának sajátos
megörökítésével. A családi körülmények között, profi stáb által készített
felvételeken
Mihalkov
évről-évre
ugyanazokat az egyszerű kérdéseket
teszi fel Annának: mit szeretne a legjobban; mitől fél; mit utál? A gyermeki
lélek jól tükrözi az iskolai szocializációt, mint válik egyre meghatározóbbá a

külvílág, hogyan formálja, esetenként
deformálja a kialakulatlan személyiséget, annak habitusát, képzeletét. beidegződéseit. Az idő haladtával egyre
nagyobb súlyt kap megfelelni az elvárásoknak; beleolvadni a társak szürkeségébe; átérezni a totális fenyegetettséget; félni egy lehetséges háborútól. Igazi védettséget csak a család, a'rokonok,
az ismerősök, a közös együttlétek jelenthetnek.
Mihalkov a beszélgetések hátteréül
eredeti híradó- és dokumentumrészleteket idéz. Ezzel (ha lehetséges) még
nyilvánvalóbbá teszi a szovjet rendszer
félelmetes, ugyanakkor kisszerű kulisszajellegét a dörgedelmes és semmitmondó szónoklatokkal, az őrjöngő
(ön)ünneplésekkel.
A pusztuló és várakozó birodalom
képeit követő társadalmi fordulat
annyit hoz, hogy a rejtett káosz most
már nyilvánvalóan és a felszínen jelenik meg. A hazug normákból és formákból egy norma és forma nélküli ország próbál feltápászkodni. Az ideológiailag preferált középszer helyébe az
üzleti középszer lép, kontrollálatlanul
és a maga ízléstelen kivagyiságában. A
politikai elnyomást felváltja az üzletérdekeIt manipulátorok szemfényvesztő hatalma a kommunikáció, a szórakoztatás mínden területén. S mi marad
a művész reakciója? Visszavonulás a
bensőség világába.
A 17 éves Anna Svájcba készül tanulmányait folytatni. Az újabb kérdéssorozatra elsírja magát. Mihalkov válasza: íme, "a rejtélyes orosz lélek". ÖSszetevőit keresve ez esetben elsősorban a
gazdag erezetű hazaszeretetre kell
gondolnunk, no meg az otthonosság
érzésének időleges elvesztésére.
A kilencvenes években újra Oroszországban forgatott a testvér, Andrej
Mihalkov-Koncsalovszkij is. A Rjaba, a
tyúkom (Kurocska Rjaba; Riaba ma
poule; Ragyás tyúk, 2. kép) az elkészültekor betiltott Aszja Kljacsina történetét
(1967) folytalja a megváltozott körülmények között. Az egyedül élő Aszja a
fűrészüzem vagyonos tulajdonosa ellen vezeti a harcot, ő irányítja a népharag támadását. A puccos gazdagság
még csak-csak elviselhető lenne számukra, de az üzem éjszakai földrengéskeltő zakatolása-dübörgése
már
tényleg az idegeik.re megy. Koncsalovszkij érzi, ma még nem lehet átfo-

góan érvényeset mondani az új helyzetről. Ezért is applikál
szüzséjébe
szürreális betéteket, mint Aszja és tyúkocskája beszélgetése; csodásnak tetsző
elemeket a talált aranytojással kapcsolatban; mesébe illő maffiózókat, vagy
groteszk,
animációs
filmben
természetes "pixillációs" üldözéseket.
A film fő erénye Inna Csurikova játéka, teljes belső azonosulása a szereppel. Amint kendő és szemüveg mögé
rejti bodorított
frizuráját és arca egy
részét, az átalakulás
meg is történt.
Agilis, elpusztíthatatlan
asszony, aki
örökösen támadásra
kész önmaga és
közössége érdekében. Magánya - amit
kedvenc
tyúkocskájával
oszt meg egyben sajátos fegyvere is. Nem kell

alkalmazkodnia
senkihez, spontán belső parancsait követheti. De rövid időn
belül kiderül, ez a páncél mögé húzódott nő azért valahol nagyon is sebezhető.
Az érzelmi sebezhetőség
és kiszolgáltatottság teljes portréját rajzolja meg
Csurikova egy másik filmben, A kutya
évében
(God szob aki; Berlin, 1994:
Ezüst Medve-díj).
Börtönviselt
fiatalember és egy már nem fiatal nő találkozik Szemjon Aranovics munkájában.
Más-más módon, de mindketten menedékre, gyengédségre
vágynak egymás
közelségében.
Szergejt heves, kontrollálatlan indulatok
vezérlik. Akkor is,
amikor egy mocskosszájú
szomszédot
leszúr, mert az az asszonyt becsmérli.

Ezután együtt menekülnek. Végzetükre egy olyan néptelen faluba vetődnek,
melynek
lakóit
sugarfertözés
miatt
evakuálták.

A boldogság még a halál árnyékában is
megtalálható és élvezhető, mondja a film;
s ezt játssza el megindító egyszerűséggel, az érzelmi-egzisztenciális
függőség
széles
skáláján
a színésznő.
Vera
ugyanakkor
a fiatalember
lehetséges
jobbik énjét, lelkiismeretét is formázza.
Megakadályozza,
hogy a faluba bejáró,
a fertőzött raktári készlettel üzletelő intelligens gazemberek
az életükkel fizessenek. Közbelépése el is nyeri méltó
büntetését. ..
Lehet egy egész élet büntetés. Teresa Villaverde mai lisszaboni filmdrá-

mája a hatvanas évek világát, stílusát
idézi. A Két fivér, egy nővér (Tres irmaos; Velence, 1994: A legjobb női főszereplő díja Maria de Medeirosnak; 3.
kép) a női főszereplő sugallatos jelenlétének, valamint a film töredezettségében is megkapó miliőrajzának köszönhetően érdemes figyelmünkre.
Maria de Medeiros, a Henry és [une
szerelmi hármasának Anaiseként megismert színésznő, igencsak neki való
szereppel találkozott. Mariája bánatos,
kiismerhetetlen és szeretetteli, akár egy
Dosztojevszkij-hősnő.
(Nem véletlen
Szonya-szerepe Manoel de Oliveira Isteni színjáték című filmjében.) Bánata
eredendő szomorúság, a világ állapotát
tükrözi. Nem világfájdalom, egyéni érzés. Összesűrítve magába zárja - mint
egy kemény burokba - mások szorongásait, félelmeit. fájdalmait is. Ettől tűnik kiismerhetetlennek.
Pedig leghőbb
vágya igen egyszerű.
Mind többet
együtt
lenni
fiútestvéreivel.
De a
(kis)világ nem engedi. Magára marad
a szeretetvágy, tehetetlenül vergődik a
hősnő. Egy zűrzavaros és elviselhetetlenül csonkolt családban. Agresszív, érzéketlen és ellenséges környezetben.
Villaverde második játékfilmje - a
felszínen - a negatív válaszok műve.
Negatív és diszharmonikus
a kapcsolatokban, a világ belső elrendezettségében, Mariának önmagához és környezetéhez való viszonyában. Mégis, ami
a hősnő szükségszerű egyéni pusztulásán túlmutat: a sóvárgó, testetlen és kimeríthetetlen
érzés, a szeretet. Ma még

fegyvertelen!
Epilógus. Moretti filmjében

hosszan
köveljük Vespán robogó hősünket egy
keskeny, kanyargó úton. Kis primitív
toldaléképületek
az egyik oldalon, szögesdróttal elkerített rendezetlen,
füves
partszakasz
a másikon.
Sokáig megyünk, siváran és egyhangúan.
S mikor már azt hinnénk, ez az út a megsemmisülésbe visz, a Vespa váratlanul
lassítani kezd, majd megáll. A kerítésen túl feltűnik egy emlékmű. Nem túl
nagy, szinte jelentéktelen. Lebukó madarat formáz. Betonteste alól felfeslenek a férnhuzalok.
Pusztuló
szobor.
Pusztuló emlékezet. Egy elbukott madár. Pier Paolo Pasolini.
LaIík Sándor
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Schwarzenegger babát vár!
Talán emlékeznek rnég Schwajda
kisregényére: "csoda történt, Józsi teherbe esett".

Junior
Nern csoda történt, egyszerű genetikai
kisérletről van szó, rnár amennyiben
egyszerűnek lehet az ilyesrnit hívni.
Schwarzenegger és kollégája neves kutatóorvosok. Kísérleteket folytatnak a
női meddőség horrnonos kezelhetősegéről, ám egyeternpolitikai okokból (a
különböző
tanszékek különböző
professzorai a hagyornányokhoz híven keresztbe-kasul fúrják egymást, elhappolva a kutatási pénzeket) nem kapnak
engedélyt programjukra. Éppen annál
a fázisnál állítják le őket, amikor a hurnánkisérletekre kerülne sor. Így a kolléga rnegterrnékenyíti Schwarzeneggert. Hason át. Fagyasztott petesejtet
lop, hasba fecskendezi, utánaküld egy
kis spermát, jó Arnoldunk pedig négyóránként terheshorrnont szed. Az eredrnény látványos, rövid időn belül a
kispapa rnár hány reggelente, nehezedik arnelle,
elpityeredik a filmek

nek. Arnold világra hozza a babát. A
csavar a történetben csak annyi, hogy
Junior közös gyerekük, ha nern is kifejezetten szerelemgyerek, ugyanis a lopott petesejt a kolléganő sajátja volt.
Ezután rnár csak az ásó, a kapa és a
rnásodik gyerek következik.
Vígjáték, ez talán nyilvánvaló. Ezenkívül rnég esetleg dokumentumfilrn lehetne, de akkor a BBC is hírt adna róla. Emma Thornpson rernek vígjátéki
alkat, végre nern kell ájultan tekintgetnie egy nálánál idősebb férfira, mint a
többi filmjében. Schwarzenegger pedig
életében először használhalja az arcát
is, ami kifejezetten jót tesz neki. Kiderül róla, hogy nern csak izmos, hanern
színész is. Mértékkel persze.
Mókából és kacagásból kijut bőven.
Mindjárt itt a

illenének egyik-rnásik Wodehouse-regénybe. A figurák ízig-vérig maiak, a
környezet és a szokások kínkeserves
betartása azonban bájosan kortalanná
porosítja őket.
Az esküvő mint olyan eleve rornantikus dolog, de rnindjárt négyet láthatunk belőle. A rornantikus szálat csak
erősíti a párt keresgélő (cserélgető) fiatalok folytonos szívfájdalma. Akár a
saját esküvőjükön állnak, akár a rnásén, ugyanaz jár a fejükben: nagyon jó

szokott lenni), szigorúan fekete hajjal,
randa pofával. A szimbolikába rnost ne
rnélyedjünk bele jobban.
Megint van egy nő, akit izgalornba
hoznak a leletek és a régi kardok, nyornozni kezd, kérdez, figyel, rátapad
MacLeodra, ő is bajba kerül, lát mindent, rnegért mindent. Ezek után rnár
csak egy dolga rnarad: tartani a száját.
Pedig tudornányos előrnenetelének
nyilván jobbat tenne, ha beszélne.
A Hegylakó a film végén elutazhat

lenne szerelmesnek lenni, csak ne kelljen mindig ugyanabba. A probléma
megoldatlan marad ...

a családjához, mert a rnásodik részben
aratott győzelme jutalmául azt kapta
az égiektől. hogy feleségül vehet egy
nőt, gyereket nemzhet, visszavonulhat.
Győztünk rnost is.
Nyert a szép, egészséges, rendes,
szőke fehér; a genyó suvickos rneg elhúzott ősei vadászmezejére. Született
volna arrébb, lett volna belőle rendesjános, élne, amíg rneg nern halna. Így
viszont a film nem Pc. Izgulni azért
szabad rajta. Sőt mi több, lehet is.

Négy esküvő és egy
temetés
című angol filrn. A Hal neve Wanda óta
ez az első igazán sikeres angol vígjáték
Amerikában, és ez nern véletlen. Bár
azt el kell ismerni, hogy A Hal neve ...
utolérhetetlen, de ez a rnostani is rneglepően könnyed és szellős.
Az angol kornédiák kimeríthetetlen
poénforrása a szoxxs. Mit szokás és
rnit nem, mikor és hol. Ebben a filrnben esküvökön
szokás, illetve nern

Hegylakó 3. - A mágus

happyendjén,
kilószám majszolja a
kekszet és a kovászos uborkát, tükör
előtt simogatja gömbölyödő pocakját,
és réveteg tekintettel bámul maga elé
hosszú percekig. Igazi terhesapa.
Emma Thompson is szerepel, kolléga, ő fagyasztja a petéket. Mit sem sejt
a lopásról és a kísérletről.
Emma és Arnold egymásba szeret-

szokás bizonyos dolgokat megtenni.
kimondani, megenni, felvenni, átadni,
megköszönni, hazavínni satöbbi. A
rögzült ceremónia szenvedői (néhanapján élvezői) huszonöt és harminc
között leledzenek életkorban, rendes
szornbati elfoglaltságuk pedig az esküvőre járás. Sajátra. máséra. ami jön.
Az ünnepi beszédek nyugodtan be-

Visszatért köreinkbe Christopher Lambert. Újra eljátszhalja a Hegylakót, immár a harmadik alkalomrnal.
Harmincnégymillió dollárba került,
hogy láthassuk. miként győzi le Connor MacLeod a gonosz varázslót, akit
Mario van Peebles "alakit".
A forgatókönyv írói megtartják az
előző két részből rnár jól ismert raszszista beállitottságukat. A Jó szép szál
fehér ember (vagy valarni hasonló) a
skót hegyekből, rníg a Rossz nagy darab sötét állat (persze ő is valami emberféle), aki ezúttal éppen Japánból tér
vissza (máskor orosz és egyéb keleti faj

Bronxi mese
Ha még így január végén is van olyan
megátalkodott, aki nern tudja, hogy
Robert De Niro rendezte, az szégyellje
magát!
Elsőfilmes rendező a drága, és bi-'
zony nem kell pironkodnia. Játszott ő

"

"
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már sokkal, de sokkal rosszabb filmekben is ennél.
A Bronxi mesében több dolog kifejezetten jó. Ugye ott van mindjárt Robert
De Niro, Ó jó, ez nem kérdés.
Jó a zene. A kiválasztása és a vágása
is.
Jó a sztori, Nem kifejezetten nagy
durranás, de ötletes. Egy fiú, két apa,
egy igazi és egy választott. A két apa
két úton jár, kétféle életre tanítja a fiút.
Az egyik buszsofőr. a másik gengszter.
Mindenki amerikás olasz, kivéve a
bronxi fekákat a kerület másik felében.
Jó a szereposztás a főbb szerepekre.
Nagy valószínűséggel nem utoljára láttuk a fiút és a gengsztert. Az apát, a
valódit, a buszsofőrt De Niro játssza.
Ó a rendes, "közülünkvaló" kisember,
néha annyira kicsi, hogy már nem is
szimpatikus, mégis hihetetlen erkölcsi
fölénnyel kerül ki az összes jelenetből.
A legjobb a casting. Többszörösen
bizonyítottnak látszik a "megfelelő embert a megfelelő helyre" elv, hiszen a
film tökéletes stílusegységét a tökéletes
bronxi fejek adják Aki egy pillanatra
feltűnik, az gondosan lett előtte kiválasztva, a legkisebb porcikájáig adekvátnak kell lennie. A stáblistán találunk egy olyan kiírást, hogy "hölgy az
ablakban". Na hát az a hölgy kettő
másodpercig látszott egy emeleti ablakban a járdáról nézve, miközben a
függöny mögül leselkedett, vagyis
még a függöny is előtte volt, a lakásában pedig égett mögötte a villany, így
az erős gégenben a sziluettjén kívül
alig láttunk mást. A szereplőválogatáson ő akadt fenn a rostán, amikor "az
ablakban ülő, idős asszony körvonalát" keresték.
Különösebb számonkémivalót nem
találunk, a filmben sok a sztereotip
megoldás, de anélkül ma már elképzelhetetlen a mozi, A szilárdan bebetonozott stílushagyományokkal rendelkező műfajoknál (mint például a
gengszterfilm) pedig a sztereotípia
egyenesen előfeltétele a stílushelyességnek
Kuczogi Szilvia

Halleluja
Színház

Szokás emlegetni, hogy legjobban, legmélyebben a cenzorok értik meg a műalkotások jelentését és jelentőségét. Ez
azonban bizonyára csak szigorú, jól
működő diktatúrákban érvényes. A
Kádár-rendszerről pedig úgy a hetvenes évek közepétől egyik jelző sem
mondható el. Nemcsak puha, gyakran
éppen liberalizmusával kérkedő, de
slampos, akadozva működő központosított rendszer volt az már, amelynek
sajátos, bevallatlan cenzúráját nem elvek, határozott nézetek, meggyőződések vezették, hanem inkább a minden
bürokratikus szervezetre jellemző tehetetlenségi nyomaték: ha már egy pártnak, kormánynak van kultúrpolitikája,
akkor annak időnként meg kell nyilvánu1nia. A különféle tiltásokban, szilenciumokban más rendezőelvet nemigen
lehet felfedezni.
Ezen túl legfeljebb bizonyos belharcok, személyi küzdelmek nyomai lelhetők fel egy-egy beavatkozásban. Éppen ezért abból, hogy az 1981-es bemutatót követően a színikritikusok legjobb drámának odaítélt díját Kornis
Mihály a minisztérium közbelépése
folytán nem kaphatta meg, még egyáltalán nem kell a darab különös politikai, ideológiai vagy esztétikai jelentőségére következtetnünk. A politikai
diszkrimináció azonban kétségkívül
mindhárom vonatkozásban megnövelte súlyát. Holott érdeme talán nem is
volt több, mint hogy alkalmul szolgálhatott részint az apparátus számára,
hogy úgy tegyen, mintha működne,
részint néhány amúgy bátor értelmiségi számára, hogy ellenzékiséget tettessen. Másrészt persze ürügyet nyújthatott a kulturális irányításban akkoriban
jórészt a Nemzeti Színház körül folyó
belső huzakodások egy újabb menetéhez, minthogy a darabot akkor Zsámbéki Gábor rendezésében a Nemzeti
társulata mutatta be a Játékszínben.
Komis darabja ugyanis a lét, az érzések, emlékek, gondolatok, eszmék
zavarodottságát gondosan, hogy ne
mondjam,
precízen megszervezett
színpadi káosszal ábrázolta. Nemcsak
időt és teret, de különféle kulturális rétegeket is egymásra torlasztott; nemcsak egy szobában játszatja le a cselekményt, de hangsúlyozottan egyetlen
pillanatban is, azaz nemigen akar mást

a képernyőn

bemutatni, mint látleletet a főszereplő,
Lebovics - aki persze bármelyikünk lehet - agyában, érzéseiben és érzékeiben felhalmozódott elrendezhetetlen
kacatról. Látszólag a színpad tere és az
előadás ideje csak szükségszerű megalkuvás az egyetlen időbeli és térbeli
pont ábrázolhatatlanságával. Az ábrázolás azonban felrobbantja ezt a végtelenül sűrű pontot, úgyhogy a törmelék
beteríti az egész egyetemes emberi létezést. Azaz általános, örök, változhatatlan létállapotnak tűnik fel mindaz,
ami a nagypapájával és a leekéjével
küzdő kiskamasz fejében összezsúfolódott.
A Pécsi Harmadik Színház előadása
Vincze János rendezésében talán még
sivárabb, groteszkebb, érzelemszegényebb világot mutat, mint a jó évtizeddel korábbi pesti eredeti bemutató. Lebovics Újvári Zoltán megformálásában
kevesebbet szenved, mint annak idején
Márton Andráséban, reakciói is kevésbé hevesek, agresszivitása kevésbé fakad kétségbeesésből, mint megszokásból. Barkó György szinte minden méltóságot kíiktat azagg nagypapa szerepéből, érzelmeit is sztereotípiáknak,
beidegzettségeknek, egykori érzések
emlékeinek rnutatja, Töreky Zsuzsa pedig a roppant változatosságukban is
egyhangú női szeszélyeket adja elő
igen érzékletesen, ironikusan. A színre
sok különféle alakban betévedő középkorú férfi Héjja Sándor játékában sokkal űzöttebbnek, szánalmasabbnak, elveszettebbnek tetszik, mint amilyennek
egykor Sinkó László alakításában láthattuk. Akkor ugyanis ő volt a korszellemet megtestesítő aktív generáció,
akivel szemben az apja, aki már nem,
és a fia, aki még nem részese a nagy
társadalmi hirignek, már és még őriz-

gethet magában valamiféle tisztaságot,
emberséget. A kilencvenes évekre ez a
különbség mintha eltűnne, már nem
válnak el egymástól, akik csinálják és
akik csak elszenvedik a világ zűrzavarát. A nyuszika szimbolikus szerepe is
redukálódik, sőt meg is változik.
Zsámbéki Gábor még szinte szájbarágó
allegóriaként hozott be helyére egy kisfiút, akibe Lebovics csecsemőkori tisztaságát vagy az az utáni vágyát láthattuk bele. Most Pécsett egy szép nagy,
eleven fehér nyúl éli a maga nyúléletét
egy ketrecben - ő legfeljebb az egykedvű, részvétlen biológiai vegetáció jelképe lehet.
Vincze János egyébként néhány utalás erejéig tárgyilag is kiterjeszti előadása érvényét a kilencvenes évekre: a
focista piros mezén az új köztársasági
címert viseli, a Glóri, glóri, halleluját a
darab végén pedig az eredeti szerzői
utasítás szerint hulahoppozó Lebovics
körül száguldozó cserkészcsapat énekli. Ezzel ugyan jelzi a rendező, hogy a
látottak ma is időszerűek, a politikai
változás ezúttal sem tudta megrendíteni a társadalom lényegi szerkezetét, az
emberi viselkedés alapvető mozgásait,
de meg is bontja a mű egységét. Behoz
ugyanis egy újabb politikai, szellemi
réteget, amelyik addig nem szerepelt,
holott a darab szerkezetének az a lényege, hogy minden eleme szinte az
első pillanattól folyamatosan jelen van.
Ez az újabb réteg alighanem csak gyökeres átdolgozással válhatna a mű
szerves részévé.
A televíziós közvetítés (amelyet
Márton István vezetett, vezető operatőre pedig Szalai Z. László volt) viszont
szinte a lehetetlenre vállalkozott. Holott látszólag hálás feladat az alapvetően filmszerűnek mondható drámaszer-

kezet
visszafilmesítése.
Valójában
azonban nagy veszteségekkel jár ez,
még olyankor is, amikor ideálisak hozzá a feltételek. A fi!mszerű színház
ugyanis hasznot
húz
a
kényszerűségből, tartalmi elemmé, ható tényezővé teszi, hogy nem tud igazi
snitteket csinálni, hogy a néző látóköréből teljesen nem tudja kivonni az
egész színpadot, hogy nem tudja egymástól igazán elkülöníteni az idősíkokat. Jelen esetben például éppen - szép
szóval - a szimultaneitás, vagy talán
pontosabb kifejezéssel a totális zűrzavar, a dolgok teljes egybefolyása sokkal többet képes kifejezni a darab szelleméből, közlendőjéből, mint bármiféle
rend. Ezúttal azonban az volt a benyomásom, hogy a pécsi művelődési házban még a kamerákat sem lehetett igazán jól elhelyezni ahhoz, hogy viszonylag teljes információt nyújtsanak
a színpadról. Totálhoz hasonló beállítást tulajdonképpen csak baloldalról,
igen éles szögből kapunk, ahonnan
igen gyakran ugrik át a kép az ellenkező irányból mutatott részletre. Ezek a
vágások sokszor szinte követhetetlenné
teszik az események térbeli elhelyezkedését is. Az iskolapadot, az ágyat, a
koporsót sokszor oly sűrűn láthatjuk
váltogatva, hol balról, hol jobbról,
hogy a helyszín azonosítása is gondot
okoz, nemhogy a szereplők elhelyezkedésének, egymáshoz való viszonyának
követése. Így sokszor az sem tudható,
egymáshoz szólnak-e a játszók, vagy
éppen elbeszélnek egymás mellett.
Márpedig ebben az előadásban ennek
igen nagy a jelentősége. S ezúttal a
más alkalmakkor többnyire nagyon hatásos közeli képek is túlzottan széttördelik az összbenyomást, miközben kevésbé járulnak hozzá a színészi játék
árnyalatainak megmutatásához, az előadásban ugyanis a szokásosnál aránylag kisebb a lélekábrázoló mimika jelentősége. Talán csak Héjja Sándor riadt, gyűrött arcának változatos sokfélesége hordoz tartalmi többletet.
A kamera hol pásztázva, hol ideoda ugrálva próbálja felleltározni, a
részletekből összerakni a színpadképet,
amely azonban ez alkalommal csak a
maga egészében, folyamatos jelenlétében tudná igazán sugallni a darab lényegét.
Zappe László
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A televízióval kapcsolatban minden állítás igaz, és igaz az ellenkezéJje is. Mert
mire a médiaszakértéJk megállapodásra jutnának néhány stabil fogalomban, a
próteuszi tv már ismét újabb alakban áll eléJttünk, s rohamosan eszkalálódó
technikai lehetéJségeivel újra és újra zavarba ejti az egyébként edzett nézái képzel8eréJt is.
A harmadik televíziós forradalom, a televirtualitás küszöbén, amikor a frekvencia hiányt felváltja a frekvencia béJség, s a képzéJmfivészet és a film után a
televízió is lemond a 'buta' valóságelvréJl - próbáljunk rá néhány közkeleW, illetve erre az alkalomra kitalált, régebbi meg vadonatúj címkét a médiális har-
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coktól kissé elgyötört Sony, Videoton,
passzol-e?
Akik a játékban részt vettek: Váncsa
és Irodalom féJszerkesztéJ-helyettese; H.
Híradó féJszerkesztéJje, Kemény György
képzéJmfivész.
Egyébként pedig, kell egy tévérovat.
tartó televíziós sorozatunk címe tehát:
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Toshiba, Orion készülékünkre,

vajon

István, valamikori tévékritikus, az Élet
Sas Judit szociológus, Bet/en János, a
grafikus és Forgács Péter filmrendezéJA most induló, s reméljük Dallas-ideig

MI A TELEVÍZIÓ?
HÁZIOLTÁR
Váncsa: Csak volt.
Forgács: Valóban az. Házioltár. A probléma csak az, hogy a televízióban hamar cserélődnek az istenek. Hamar leromlanak az istenek. Szóval, azért kevés ilyen vallás van, ahol ekkora a forgandóság.
Hogy kik az istenek? Hát, nem az ún. televíziós személyiségek. Hanem akik megcsinálják a műsorokat. Aki például megrendezte Causescu
halálát, ai egy nagyon nagy személyiség volt.
H. Sas: Nem, nem az. Szerintem a televíziónak nincs serruniféle fétis
jellege. Vagy szakrális jellege. Az imádat módja nem szakrális. A televízió nem vallás.

NÉLKÜLÖZHETETLEN
Betlen: Nekem ebben a pillanatban nélkülözhetetlen, de el tudnám
képzelni az életemet televízió nélkül.
Váncsa: Egyénenként különböző dolog. Nagyon sok ember van, akinek az életében olyan űr tátongana a televízió nélkül, hogy azt semmiféle amalgámmal nem lehetne kitölteni. Számukra a televízió nélkülözhetetlen. Ami engem illet, én nyugodtan ellennék televízió nélkül.
Kemény: Hát, állítólag nélkülözhetetlen az atomreaktor, a fridzsider,
meg a tévé is, de én egyre inkább eljutok oda, hogy tulajdonképpen nagyon is lehetne ezek nélkül élni. Csak el kell menni egy görög halászfaluba, aztán ott ragadni ...
Forgács: Szerintem a munkanélküliségi rátával egyenes arányban nő a
televízió nélkülözhetetlensége. Meg aztán például egy kisebb magyarországi városban, ahol mondjuk nincs se mozi, se színház, esténként egyszerűen nincs mit csinálni ...
H. Sas: Kétségkívül nélkülözhetetlen, így épült be az életünkbe. Hogy
valóban az, vagy csak annak tünteti fel magát, ezen el lehet gondolkodni, de én inkább Micimackóval azt mondom, a tévé léte tény, tény, tény.
Nélkülözhetetlen, mert egyszerű használni, működtetni. Egy csomó dolgot, amit az embemek csak fáradságosan sikerülne megtudnia, a tévé
révén mintha megtudhatná, és közben a maga módján szórakozhat is ...
Szokták mondani, hogya televízió lustává tesz, de az ember szeret lusta
lenni ...

DOBOZ
Kemény: Nem. Nem doboz. Több annál.
Betlen: Tulajdonképpen igen. Ez megfelel a valóságnak. Van egy ilyen
jelentése a szónak.
Váncsa: Hát, ha a doboz szón azt értjük, amit az értelmező szótár leír,
hogy négy oldala van és belül üreges, akkor a tévé csakugyan egy doboz.
Forgács: Ez csak egy véletlen, hogy a tévé doboz alakú. Ugyanúgy egy
képzeletbeli síkra is vetíthetnék a képeket, és fogják is ... egyébként a
mosléknak, a szennyvíznek ez a doboz tökéletesen megfelel. Azt gondolom, hogy jelen állapotában nem is érdemel más formát. A lehetőségei-

hez képest rendkívül primitív és degradált valamiként használják a televíziót. Valószínűleg azért, mert így a legkifizetődőbb.
H. Sas: Igen doboz. Mert ha azt nézed, hogy mit tesz lehetővé a technika r akkor azt dobálsz bele, amit akarsz. Persze tulajdonképpen az érdekek, a politikai érdekek metszetében alakul ki, hogy mit dobálnak bele ebbe a dobozba. De kellemes meglepetések is érhetik az embert, ...
amikor például a Vers mindenkinek című műsort ugyanolyan váratlanul,
ahogy eltűnt, egyszercsak visszapakolták adobozba, kifejezetten megkönnyebbültem.

CSALÁDTAG
Váncsa: Nem igaz!
Kemény: Lehet családtagnak tekinteni, azt hiszem.
Forgács: Na nem, na nem, ne haragudj! Egyáltalán nem családtag. Nekem nem családom Rózsa Gyuri. De még az ún. korrekt politikai magazinműsor sem a családtagom.
H. Sas: Nem, nem hiszem. A televízió egy idegen ... Abszolút nem családtag a számomra. És amit ráaggattak, hogy az emberek úgy élik meg
Kudlik Julit, mint egy családtagot, szerintem ez sem igaz. Nem hiszem,
hogy a társadalom nagy többségének az lenne a vágya, hogy Antal Imre
ott legyen karácsonykor az ajándékosztásnál. Kudlik meg Antal televíziós sztárok, de nem családtagok.

GYERMEKEINK MEGRONTÓJA
Váncsa: Könnyen lehet, hogy van benne valami. Ez szülőnként változó. Annyi biztos, hogy ha eltiltják a gyereket mondjuk az RTL-től, akkor
csak azt fogja nézni. Abban lehet bízni, hogy ha a gyerek valami ellenkező jellegű, de nem direkt, nem verbális, és nem parancsokban megfogalmazható orientációt kap a szüleitől, esetleg másfelé irányul az érdeklődése. De ez sem biztos, mert a korcsoport sajátos kohéziója is érvényesül, és ha egy osztályban mindenki ugyanarról a műsorról beszél, akkor
az n. gyerek is kénytelen a tárgykörben járatosnak bizonyulni.
Bet/en: Lehet, hogy ront, lehet hogy javít, de nem henyéL ..
Forgács: Talán inkább a szülők a gyerekek elrontói. nem annyira a televízió. Olyan lesz a gyerek, mint a szülő tudattalanja. A tévé ezen nem
tud rontani vagy segíteni. Nagyon sok országban folyik vita arról, jó-e
vagy sem, hogy a gyerekek ennyit nézik a tévét. Szerintem, hogyha egy

gyerek nem hülyül el a tévézésben. ha továbbra is úszik, rajzol, és énekel, akkor semmi baja nem lesz a televíziótól.
H. Sas: Most nagyon szürke leszek, én azt hiszem, hogya televízió
valamiképpen tényleg a gyermekeink megrontója. S nemcsak azért,
mert rendszeresen dezinformál (is), mert összezavarja a tér-idő tudatot,
s a valóságot a nem valósággal. Sokkal inkább azért gondolom - és rögtön hozzáteszem, hogy ez ellen nincs mit tenni -, mert hogyha te egy
bármilyen színvonalú irodalmi művet olvasol, de akárcsak egy hírt is,
annak az olvasmánynak gondolkodásod színpadán kell lejátszódnia. A
szöveg azt az erőkifejtést várja el tőled, hogy te jelenítsd meg a magad
számára. A televízió viszont a gondolkodásnak és az érzelemnek ezt a
munkáját kikapcsolja, és arra szoktatja a gyerekeket, hogy ne kelljen elvégezniük ezt a pszichikus-intellektuális munkát. Ezzel együtt a televízió nem kikerülhető. Mindent meg kell tenni, hogy a gyereket ne csak
ez az egy kommunikációs forma érje. De kikapcsolni vagy tiltani botorság.

A KÖNYVKULTÚRA

ELPUSZTÍTÓJA

Váncsa: Ez biztosan nem igaz, mert az a könyv kultúra, ami állítólag a
televízió hatására elpusztul, valójában soha nem is létezett. Azok, akik
azt állitják, hogy az olvasásról a televízó szoktatja le az embereket, azt
az apró tényt felejtik el, hogy az emberek többsége soha nem is olvasott.
Nincs mirőlleszoknia.
Kemény: Kicsit igen. Hogy a Gutenberg galaxis veszélyben van, ez
már régóta kitalálódott ott a messzi Kanadáhan. S kétségtelenül tanúi
vagyunk egy harcnak, ami arról szól, hogy a kép az erősebb vagy a szó.
A kép, a video a tévé, rettenetesen előtérbe került az utolsó pár évtizedben, és bizonyos esetekben valóban a szöveg helyett. A 10 éves fiammal
rendszeres vitáim vannak, mert nem akarja elolvasni a neki szóló,
klasszikus olvasmányokat, inkább megnézi kazettán, vagy a televízióban. De akkor mit kezdjen az ember egy olyan információval, amit épp

a televízóban hallottam, hogy az idei frankfurti könyvvásáron soha nem
látott mennyiségű kiadó és könyv jelent meg. S hogy megint csavarjunk
egyet a dolgon, a könyvkiadás ma már szorosan összefügg a képekkel,
mert a könyv mellett egyre gyakrabban ott a CD.
Forgács: Az emberek napi négy órát ülnek a tévé előtt, és úgy tűnik,
hogy a televízió leszoktalja őket az olvasásról. De ezek az emberek
egyáltalán nem biztos, hogy a tévé helyett olvasnának. József Attila
verskötetei úgy 1000 példányban jelentek meg a maguk idejében, és a
költő nyakán maradt belőlük mondjuk hatszáz ...Arról van szó, hogy a
nyelvhez és az írott szöveghez képest a vizuális nyelv rendkivül gyors.
Ahelyett, hogy kimondanám, mondjuk azt, hogy levél, kutyaszar, belelépek, ezt egy kép sorral egy másodperc alatt meg tudom mutatni. Egy
nagy tranzit, egy óriási változás, amit átélünk. s ennek az a lényege,
hogy a képi nyelv által sokkal gyorsabban értesz meg dolgokat. A sebességgel azonban probléma van. Mert bár úgy tűnik, hogy az agyunk képes felfogni a képek által érkező információ özönt, mégis, mintha nem
erre lennénk kitalálva. Egy nagy, új alkalmazkodási processzus indult
meg tehát, a képi olvasás. A Gutenberg korszak innen nézve csak egy
interregnum volt, és most hihetetlen sebességgel fordul vissza a kulturális közlekedés a képibe. De a dolog belső logikája az, hogy a kép és a
szöveg össze fog kapcsolódni egy új rendszerben. Ezt vetíti ma előre a
CDRom. Kép és szöveg együtt, ahol egy CD-n egy egész könyvtár lehet.

ATAVISZTIKUS ÉRZÉSEK GYŰJTŐHELYE
lásd: ősembernek a tűz
Váncsa: Egy olyan hihetetlenül bonyolult világban, mint amiben most
élünk, szükségképpen mindig a legatavisztikusabb dolgok bukkannak
elő. Ebben a pillanatban a nyugati kultúra szétmállásának utolsó másodperceit éljük. Kísértetiesen emlékeztet ez a szituáció az antik kultúra
felbomlására, amikor is a keleti kultuszok beszivárgása révén a legatavisztikusabb fogalmak, mítoszok bukkantak fel a mediterránumban.
Most valami hasonló dologról van szó. Itt ülünk a csúcstechnológia tetején - ha Magyarországra vonatkozólag ez nem hangzik ironikusan. - és
ugyanakkor olyan fogalmak, képek kavarognak körülöttünk, amelyek
inkább az ősember világlátását jellemzik.
Forgács. Nem atavisztikus, amit a televízió gerjeszt, de kétségtelen,
hogy a családi tűzhellyel. a tűzzel. az úttörő táborban ropogó rőzse látványával valahogyan összefügg. Egyet bánok, hogy nincs a televíziózásban szagélmény.
H. Sas: Az ősember, meg a tűz, valóban! A televízió valamiképp az
élet teljességét akarja neked estéről estére felmutatni, a halált, a tiédet és
a másokét, a háborút, de nem csak azt, ami most zajlik, hanem az elmúlt háborúkat is, a jelenedet meg a múltadat, a te civilizációdat meg a
szomszéd kontinensekét is, közbe-közbe egy-egy reklám megígéri, hogy
eltünteti a ráncaidat ... s mindez ott úszik, villódzik a közeledben, és kialakul egy szükséglet az emberekben, hogy ez valahogy szóljon, és
menjen állandóan.

ABLAK A VILÁGRA
Váncsa: Csakugyan ablak a világra, ez kétségtelen. Az más kérdés,
hogy az az ablak hova néz. Mert az enyém speciel egy tűzfalra. Viszont
.l tűzfal is a világ része.

KOLLEKTÍV KATARTIKUS PILLANATOK
SZÍNHELYE - ugyebár együtt szállunk a Holdra,
bontjuk a berlini falat, stb ...
Váncsa: Ez tetszetős, de nem. A Holdra szállás ugyanis éppen úgy
csak egy kép, mint a tévémaci. A televízió - ma már multidimenzionális
halmazban önti a világra az információkat. s ezzel nivellálja is azokat.
De ez akkora közhely. hogy már vagy harminc éve egyfolytában írják az
elemzők.

Kemény: Én nem találom ördögi természetűnek a televíziót. Ha már
odaülök, nagyon jó dolgokat találok benne. Hirtelenjében nem is tudom,
mit jelent itt az ördögi. Sokak számára például a szexualitás ördögi, démoni. Ugyan miért? Ördögi az, amit az emberek azzá festenek.

BEVÁLTATLAN IGÉRET
Forgács: Azt gondolom, hogy ne legyen katartikus, nem kell kollektívnek lennie, csak legyen egy kicsit minőségibb! A minőség pedig nagyon
ravasz, rafinált dolog, ami szerintem a mostani rulettben megint ki lett
iktatva. Éppenséggel egyáltalán nem tartom "katartikusnak", hogy
egyesek, akiket a korábbi tévé kirúgott, most szpáhi birtokokat kapnak.
Mert ez a szpáhi tévé.
H. Sas: Pár hete láttam a televízióban Szmoktunovszkijt, a Félkegyelmúben, aki azon az estén valami hallatlanul tragikusan meg tudta jeleníteni az orosz, sőt az egész kelet-európai értelmiséget. Számomra ez a
félóra katartikus volt, de nem biztos, hogy kollektíve volt az, mert nincs
kizárva, hogy csak nagyon kevés nézőt érintett meg ez a műsor. Aminek
a papírforma szerint kollektíve katartikusnak kéne lennie, az a híradóban látható rengeteg halál meg borzalom, s ami szerintem, furcsa módon, mégsem az. Mert amikor slihtolva látod mindennap a hullákat, az
elidegenít a katarzistól. Csak az agyaddal tudod, hogy ez borzalom.
Mert elkezdesz védekezni. A hír világában azért feltétlenül közös katartikus pillanat volt a romániai forradalom. Mégpedig azért, mert az nem
egy műsor volt. Ott valóban részese lehettél valaminek. És mégis, ennek
a televízióforradalomnak a legkevésbé katartikus pillanata volt Caucescuék kivégzése. Az csak egy jogtalan színház volt, s belőlem csak viszolygást váltott ki.

DURVA TÁRSADALMI

KONTROLL

Váncsa: Ezt annak idején Orwell írta meg, de nem úgy jött össze, ahogyan ő kitalálta. Hogya társadalmi kontrollok hogyan érvényesülnek,
az helyenként és időpontonként eltérő, de én azt hiszem, hogy a legkevésbé a televízió eszközein keresztül. Meg lehet próbálni persze, aztán
épp a közelmúltban láttuk, hogy mi lesz belőle.
Kemény: Miután annyi manipuláció volt és van magában a televízióban, nem hiszem, hogy ő maga igazi, hatékony társadalmi kontroll á
tudna válni. Számomra egyébként inkább az a társadalmi kontroll persze jó értelemben -, ha mondjuk végigsétálok az új nagyvásárcsarnokon, és szóba elegyedek az emberekkel.
H. Sas: Nem társadalmi kontroll. De természetesen a televízió mintákat ad, és befolyásol, hát persze ... És ebből a szempontból sokkal érdekesebbek azok a műfajok, ahol erre nem is gondolsz. A klipek például ... Egy ilyen két perces klip nekem arról szól, hogy ez most egy szerelem, egy szomorúság, egy akármilyen hangulat stb., de a lényege a klipmiliő, hogy a darab speciális televíziós nyelven van elővezetve, egy villanás alatt elmondja, sőt beléd szuggerálja hogy hogyan kell szeretned,
hogyan kell azt kimutatnod, hogyan kell szomorúnak lenned, mégpedig
úgy, hogy nem is pontosan tudod, miről van szó. Nagyon közvetett,
szimbolikus nyelven szuggerálja, hogy mi az elvárt viselkedés .. .Tehát a
televízió ott is befolyásol, ahol nem gondolnád, ott meg talán kevésbé,
ahol ez egyértelmű lenne ... Lásd a bumerángként működő Pálffy híradót.

SÁTÁNTÍPUSÚ

PORSZÍVÓ

Váncsa: Ez nagyon jól hangzik, kár, hogy nem én találtam ki.
Betlen: Ez nekem nagyon elvont. Én nagyon ...nagyon lapos ember vagyok. ilyenekre én nem nagyon tudok mit mondani.
Forgács: Hogy mi? Hát itt valaki nagyon megerőltette az agyát, hogy
kitaláljon valamit. Ez valami nyelvi bravúr, nem tudok vele mit kezdeni.
Hacsak nem a Friderikuszra kell gondolnunk. Múltkor belopta magát
a meteorológiai jelentésbe, mert ez a pasas, aki egyébként a legfelületesebb újságírók egyike, pontosan tudja, hogyamegjelenéssel aránylik a
kasszírozás. Porszívó helyett tehát mondjunk inkább kasszagépet. A mi
mostani televíziónkban ugyan műsorcírneket írnak ki, meg embereket
szerepeltetnek benne, de a kasszírozás a lényeg. Áfásan, vagy áfa nélkül.

Betlen: Nem, nem. Ez olyan, mintha valakinek szemrehányást tenne
az ember. Én szerintem mindenki csak magának tegyen szemrehányást.
Olyan rossz műsor még nem volt, amit ne lehetett volna valamiért nézni. Ha másért nem, hogy az ember dühöngjön. Már az is valami. Attól
felmegy az adrenalin szintem. Nekem például néhány rossz műsor sokkal nagyobb élmény, mint a jó műsor. Olyan, mint egy krimi. Felizgul
az ember a semmiért, minden következmény nélkül.
Váncsa: Lehetséges. Mire valami megvalósul a világban, addigra mindig kiderül, hogy azok a lehetőségek, amiket annak idején bizonyos humán széplelkek vetítettek bele, sohasem jönnek elő. Tudniillik az egészet
a kultúra általános szerkezete irányítja, márpedig a mi kultúránk, mint
említettem volt, éppen szétesett. Egy széteső kultúrában pedig nem jelenhet meg semmi, ami a kultúra hullafoltjait és sajátos bűzét magán ne
viselné.
Forgács: Ezzel egyetértek. Ez az első fogalom, amivel tökéletesen
egyetértek. A televízió tulajdonképpen gyerekcipőben jár, és amit ma látunk, az a fogyasztói igényeknek kikiáltott rátukmálás. Beváltatlan igéret, mert a szórakoztatáson meg az informáláson kivül ebben a pillanatban semmi más funkciót nem tud ellátni. Ebből a szempontból a rádió
jobb helyzetben van, mert nem veszik le a műsorról Bachot meg Monteverdit, mert mondjuk csak kétszázan hallgatják. A dolog egyik rákfenéje
azonban az, hogy ma is a megbízhatóság vagy/és baráti kapcsolatok
alapján nevezik ki a műsorok készítőit, s nem feltétlenül a szakmai rátermettség vagy pályáztatás alapján. Gazdagabb országokban azért lehet
látni olyan csatornákat is, amelyek inkább hasonlitanak egy múzeumra,
egy operaházra, egy színvonalas irodalmi folyóiratra ...
H. Sas: Igazság szerint szinte minden este, amit a televízió társaságában töltesz, egy beváltatlan ígéret ...

FELKENT HATALOM, MELY ÉGI HARMATOT
ESŐZ ALÁ AZ IGAZAKRA
H. Sas: Igen. Felkent hatalom, hiszen a televízió akármennyire próbál
többféle ízlést, értékrendszert, többféle érdeket képviselni, szerintem akkor is a műsorokat meghatározó, befolyásos érdekcsoportok égből hullatott mannája. Én például vitába szállnék a közszolgálati televízió apostolaival - ha most itt lenne, akkor Hankiss Elemérrel -, mert közszolgálati televíziózás szerintem nincs, számtalan oknál fogva. Egyrészt, mert
a televízió sehol sem független teljes mértékben, másrészt a közszolgálati televízió a megfogalmazásban azt föltételezi, hogy van egyféle köz,
amit a televízió szolgál, így vagy úgy demokratikusan, stb. Szerintem
pedig nincs egyféle köz. S ha mondjuk, vita van egy országban az euthanásiáról vagy az abortuszról, s az ország 20 százalékának az a véleménye, hogy be kéne vezetni, 80 százalék pedig fordítva gondolja, te sohasem fogsz objektív tájékoztatást kapni, hanem a különböző érdekű
elitcsoportok háttérben zajló harcának valamilyen végeredményét.
Váncsa: No ezt én írtam. Körülbelül 20 évvel ezelőtt. No comment.
Muhi Klára
Az interjúk a Kékernyő círnű MTV műsor novemberi adásának bővített változa tai.

Wisinger István

A televízió

"szent tehene":
a műsorrend

Első fejezet

szerint a fővárosban minden 100 lakos közül
28-nak van rádiója. Az országban pedig 100ból l8-nak. Manapság már ez az állapot egy
hajdani mese vagy legenda ködbe vesző részlete. Sokkal izgalmasabb, ha inkább arról beszélgetünk, hogy otthon a lakásban, a család életében milyen szerepe van a tévékészüléknek?
Erről pedig akkor lehet sokoldalú személyes
véleményt kialakítani, ha mások élményeivel is
megismerkedünk és nem bízzuk magunkat
csak saját tapasztalatainkra vagy feltételezéseinkr e.
'

"A televízió nem műsorokat csinál, hanem nézi5ket."
(Jean-Luc Godard)

A francia új hullám egykori fenegyerekének
aforizmája is jelzi, hogy a műsorszerkesztés
rejtelmeihez a legegyenesebb út akkor vezet,
ha megpróbáljuk tisztázni az ősi kérdést: mi
volt előbb, a műsor vagy a néző? Persze, mivel
jól tudjuk, hogy a tévénéző eredendően egyfajta kentaur, akinek alsóteste mozinézőként jött a
világra és felsőteste a rádióhallgatókból alakult
át, a fő kérdés inkább így tehető jól fel: hogyan
születik a tévénéző? De mielőtt erre rátérnénk,
azt is meg kell érteni, hogy miért is fontos e
két kérdésnél a sorrendiség?
Mindenekelőtt az egész úgy kezdődik, hogy
kell egy tévékészülék. A mai gyerekek számára
szinte elképzelhetetlen a tévékészülék nélküli
lakás. Éppen ezért hívom fel a figyelmed, hogy
például Magyarországon 1957 május elsején ez a Magyar Televízió hivatalos születésnapja,
mert gyakorlatilag e naptól folytak a próba
adások nagyközönség előtt - szinte még csak
pár tucat tévékészülék lehetett magántulajdonban, miközben december végéig már majdnem
600 OOO
készüléket gyártanak idehaza, ezalatt a
rádióelőfizetők száma a harmadik negyedév
végén már 1.710 millió. December 31-i adatok

jelmagyarázat:
l\!i) olvasd el, értsd meg és ne felejtsd el
d" végezd el a gyakorlatot
~ nézd meg a filmet
f alapfogalmak

w

Rakjuk tehát össze a közös élmények személyes
alkotóelemeit, válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket:
1. Hol áll a lakásban a készülék és miért éppen ott?
2. Ha több van belőle, akkor emlékeztek-e arra,
hogy milyen indok magyarázta a második tévé
megvételét?
3. A készülék bekapcsolása olyan megszokott
esemény, mintha villanyt gyújtanátok, vagy
megelőzi valamilyen rövid, alkalmi beszélgetés,
indoklás? Tehát nézzük a tévét, vagy valamilyen míísort nézünk?
4. Ki dönti el, hogy mit néz a család, ha több
tagja is a szobában van?
5. Ha vita alakul ki, akkor kinek a szava a
mérvadó, és milyen érvek alapján?
6. Szokott-e arról vita lenni, hogy meddig nézitek a míísort, vagy hogy mikor és mennyi az
elég?
7. Mi az oka annak, hogy átkapcsoltok egy másik csatornára? Itt válasznak az kevés, hogy
nem tetszik! Mi nem tetszik benne, ami miatt
ott kell hagyni?
8. Ha elzárja valaki a családban a készüléket,
annak általában mi az oka?
9. Előfordult már, hogy valaki a családból elégedetlenül elzárta a készüléket, netán más kikapcsolódás t keresett?

Az így kialakult beszélgetés segít felismerni
vagy tudatosítani azt a jelenséget, hogya tévénéző a társadalom legkisebb közösségében, a
családban "születik". Kiderül, hogy milyen általános viselkedési formák azonosak az adott
családokban, melyek ugyanakkor egymástól
némileg eltérően, saját szokásaik szerint használják a készüléket. S hogya látszólag öntörvé-

Részletek a Médiaismeret - Mozgóképkultúra címü tankönyvcsalád ID/4. kötetéből.

nyű szokásrendszernek van egy van több
olyan vonása, amelynek alapja a társadalmi
szokások által kialakított, de nem mindenki
számára nyilvánvaló közmegállapodás. Mindenki önmaga, családja szokásait követi,
ugyanakkor mintha egymást is utánoznák a
családok, pedig nem beszéltek össze.
A két lehetséges szélsőséges magatartás, amikor a
televízió:
a "család oltára", vagy pedig
egy alaposan kihasznált "háztartási gép".
És remélhetőleg az is világosan kiderül,
hogy a tévéműsor és nézője általában jól megvan egymás nélkül, mindkettő tud a másikról,
önálló életet él abban a biztos tudatban, hogya
találkozás elkerülhetetlen. De hogyan, miért és
mikor válik ez a kapcsolat ideiglenes vagy tartós együttlétté?
w

Az alább felsorolt hétköznapi élettevékenységeket csoportosítsátok két oszlopba. Először csak
arra ügyeljetek, hogy a józan ész szerint ezek
közben általában nyitva van-e a tévékészülék? A
következő listák pedig arról készüljenek, hogy
akkor is belekezd-e az ember ezekbe a cselekvésekbe, ha leült tévét nézni, mivel a kettő nem
igazán zavarja egymást:
fogmosás, borotválkozás, főzés, családi beszélgetés, étkezés, öltözködés, olvasás, vendégfogadás,
leckeírás, telefonálás, alvás, csöngetés utáni ajtónyitás, bármilyen társasjáték stb. közben.
A fentieken kívül tetszés szerint válassza tok ki
magatok is néhány napi rutintevékenységet. Ha
elkészültek a listák, mi derül ki belőlük?

A legnyilvánvalóbb tapasztalatokon kívül a
következő legfontosabb jelenségek:
Az ember napi időbeosztása megszokott rutincselekvésekből és spontánul kialakuló, vagy
bizonyos időponthoz kötött, megtervezett eseményekből, programokból áll össze. A "mindennek megvan a maga ideje" közmondás ez
esetben úgy érvényes, hogy napi cselekedeteinket legalább kétféle időbeosztás szabályozza.
Az egyik tőlünk független, a másik kereteit
magunk határozzuk meg.
Vagyis minden embernek kétféle viszonya
lehet az időhöz: mindenkinek van saját ideje,
meg olyan, amely felett nem rendelkezik, de
szüntelenül alkalmazkodik hozzá. Tudomásul

veszi a napszakok kihívásait, vagy ha nem
ezekhez igazodik, annak speciális okai lehetnek, amelyek magyarázzák az eltérést. Ha pedig megfigyeljük az otthoni tévékészülék "saját
időbeosztását", akkor az is feltűnhet, hogy miközben a benne látható műsor ugyanúgy alkalmazkodik a napszakok alakulásához, mint mi,
eközben csak igen kicsiny időt szentel annak
jelzésére, hogy tudomása' van arról is, hogy
nincs mindig minden készülék nyitva.
Sőt, e tény látszólagos mellőzése a tévéműsor sajátos közömbösségének szemmel látható
bizonyítéka, természetes viselkedésének nélkülözhetetlen eleme, szinte gépiesnek nevezhető
tulajdonsága. Hogy többnyire úgy viselkedik,
mintha mindenki nézné, közben pedig a benne
zajló események is sajátos viszonyban vannak
az idővel. Szinte jelét sem adja, hogy tud róla,
mégis állandóan figyelembe veszi szó szerint
vagy képletesen, hogy hány óra van!
A kétfajta időkezelés jelentősége abban rejlik,
hogy miközben a néző nem köteles tudomást
venni a televízió által felosztott időről - de
mint később látni fogjuk, azért többnyire megteszi, sőt sokan ennek rabjaivá is válhatnak -,
addig a televíziós időbeosztás nélkülözhetetlen
eleme, hogy tudomásul vegye a nézők saját alkalmazkodását egyfajta megszokott életritmushoz. Függetlenül attól, hogy ez kényszerpályán
mozog, vagy pedig önszabályozó mechanizmusok segítségével tudatosan alkalmazkodik
egy jól kialakult életritmushoz.
A nézők eme saját időbeosztását nevezzük
egyszerűbb kifejezéssel napirendnek, amelyet
tudományos megfigyelői, a szociológusok életmódnak neveztek el. Azt a tevékenységet pedig, ahogy a televízió bánik az idővel, televíziós mt4sorrendnek hívjuk. Magát a folyamat végeredményét, amelyben a néző és a televízió
műsorrendje találkozik egymással, a szakemberek műsoridő , a nézők pedig a hétköznapi nyelvhasználatban
egyszerften
televíziós mftsomak
mondják.
E három dolog állandó és szoros kapcsolatban áll egymással, mégis mindegyiknek saját,
önálló élete van. A kapcsolat igazi összekötő
eleme életünk általános időbeosztása, amely
szerint órákra, napokra, hetekre, hónapokra és
évekre szabdalt az életmódunk. Látszólag teljesen természetes dolog, hogy e három elem
zökkenőmentesen simul egymásba, valójában
hosszú és bonyolult társadalomlélektani folyamat, tehát összehangolt hagyományok és szokások harmonikus illeszkedésének az eredménye.
A mechanizmus láthatatlan működésének
egyik apró, de igen plasztikusan érzékelhető finom jelzésének tekintheljük például azt a jelentéktelen eltérést, amely a hazai és a nyugati
műsorrendek közlési módja között tapasztalható. A nyugati televíziós műsorújságok
szombati nappal kezdik az új műsorhét programjainak ismertetését, nálunk régi hagyomány a hétfőtől vasárnapig terjedő műsorhét.
Ez összefügg azzal, hogy egy adott országban
mikor vezették be a szabadszombatot, tehát a
hét melyik pillanatában, órájában, szakaszában
váltak az emberek a saját idejük gazdájává. Az
életmód, a televíziózás szempontjából rendkí-

vül fontos periódus hangsúlyos figyelembevételét vagy mellőzését is jelzi a kétféle szemlélet.
Nevezetesen azt, hogy az életmód egyik legfontosabb, ugyanakkor legvitatottabb elemének, a szabadidőnek milyen szerep jut az életünkben a napi elfoglaltságok sorában.
A "hogyan születik a tévénéző?" - kérdésre
tehát a lehető legegyszerűbb válasz így hangzik:
Az embereknek szabadidejük támad, és tévénézéssel töltik ki, vagy szabadidőt teremtenek
maguknak, hogy igénybe vehessék a televízió
mftsoridejét.
A dolog természetesen ennél sokkal bonyolultabb, és tulajdonképpen ezt foglalja össze
egyetlen gondolatláncra fűzve ez a könyv.
Ezért tehát, hogy a folyamat további elemi is
gördülékenyen nyomonkövethetőek lehessenek, most fordítunk egyet a megközelítés nézőpontján.
Méghozzá úgy, hogya továbbiakban elsősorban arra leszünk kíváncsiak, hogy a televízió hogyan teremti meg a maga sajátos időbeosztását, mit kezd vele, mire használja, és ennek nyomán milyen kapcsolat alakul ki közte
-és nézője között? Az időt, mint lakmuszpapírt

kellett megtanulnia, hogy hogyan viselkedjen.
Az "összeszokás" azonban már sokkal gyötrelmesebbnek bizonyult, mint a rádiózás hőskorában, amint az adott országban a lakosság legalább egy tévékészülék megvásárlását minden
háztartásban megengedhette magának. Mindenképpen érdemes egy kicsit szemügyre venni azt az időszakot, amíg idáig eljuthattak. A
legegszerűbb kérdés megint a legcélravezetőbb, mikor kezdődött a műsor? Ma már persze
könnyű visszakérdezni: melyik műsor, melyik
csatornán? De híszen éppen oda szeretnénk eljutni, hogy ezt a kérdést egyáltalán érdemes legyen feltenni!
Ha átfujtátok az alábbi táblázatot, amely
nyomon követi, mennyi idő telt is el azóta,
hogy az emberiség megtalálta a távolságot legyőző, rögzített formájú kommunikáció és információcsere módozatait, kiderül, hogy a
hosszú utat igazán rövid idő alatt tette meg.
Tehát, ha sietősen is, de "szaladjunk végig" az
emberiség egyik legtanulságosabb "országútján, amely megmutatja: hogyan született
meg a .mút: idő", amely nélkül sem a munkaidő
sem pedig a szabadidő megkülönböztetés nem
létezhetne.
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belemártjuk egy erre a célra kevert folyadékba,
a televíziós műsorszerkesztésbe, és ettől láthatóvá válik az a folyamat, amelynek végterméke
a címben "szent tehénnek" nevezett műsorrend. Ez ma már lényegében olyan természetes
dolognak tűnik, mint a napfelkelte vagy a naplemente, pedig elég hosszú út vezetett idáig.

Második fejezet
Egy kis tévétörténelem, avagy epizódok a
műsoridő életrajzából
Mivel a televízió mindenütt a világon, mint
ahogy már említettük, szinte kivétel nélkül a
rádió kisöccseként született meg, végeredményben nem jelentett különösebben újszerű
feladatot az érdeklődő nagyközönségnek, hogy
hétköznapi tevékenységébe beillessze a vele
való kapcsolatát egészen addig, amíg a készülékek tömeges elterjedésének anyagi akadályai
voltak. Ebben az időszakban az újszülöttnek

A technikai eszközök fejlődésével épült be
az emberek hétköznapi életmódjába a .műsoridő, amely aztán a rádiókészülékek elterjedésével valami egészen új dologra is lehetőséget kínált. Az ember képessé vált figyelmét megosztani, és akár egyidőben dolgozni és szabadidős
tevékenységet végezni. Ma ezt háttérrádiózásként lehet a legkönnyebben fülöncsípni. lényege, hogy az idő nem lineárisan, hanem vertikálisan törik meg. Ezzel elkezdődik a szabadidőnek az a tagolása, amely végül rendet teremt abban az abszurd helyzetben, hogy a műsoridő kitöltői és fogyasztói között nincs köz-

vetlen kapcsolat, ám mindketten úgy viselkednek, hogy ennek meglétét természetszerűen
feltételezik.
Korábban a szabadidő megkülönböztetésnek
a munkaidőn kívül nagyobb kötődése volt egyfajta vallásos tartalommal is a munkaszüneti
naphoz. De amint a rádió és főleg a televízió
műsora tömegfogyasztásúvá vált, úgy szabadult meg ez a tartalom fokozatosan a központi
irányító akarat befolyásától és vált, éppen a készülékek tulajdonlási formáján keresztül, maga
az idő és ezzel a műsoridő is egyfajta magántulajdonná.
A televíziós műsoridő születésének másik
ága ennéllényegesn egyszerűbb.
Adott országban, adott műszaki fejlődésnek
köszönhetően kétféle műsoridő létezik. Az
egyik az úgynevezett "kísérleti", amikor még a
műszaki paraméterek kipróbálása folyik. A
másik pedig, amikor a "kísérleti" szót elhagyják és ezzel mintegy vállalják, hogy bármilyen
időterjedelemben, de a maga keretei között
egyedien teljes programot sugároznak. Ilyenkor az "ipari adás" kifejezéssel különböztetik
meg azt az időszakot, amikor nem megtekintésre szánt program látható, hanem csak egy
azonosító jel, az adott állomás monoszkópja.
Ez részben a készüléket eladó üzletek kereskedelmi tevékenységét és a készüléket beállító,
javító szakemberek munkáját könnyíti meg,
részben pedig a műsorsugárzást lebonyolító és
ellenőrző műszakiaknak nyújt nélkülözhetetlen
segítséget abban a periódusban, amikor nincs
ugyan műsorkép, de azért adásképre szükség
van.
Persze a televíziós szakemberek már a kísérleti időszakban is némi óvatosságra kényszerültek, és a "kísérleti" kifejezést néha arra a
periódusra is kiterjesztették, amikor a műszaki
fejlődés már biztonságosan továbblépett, csak a
tartalom és a forma volt még kísérleti stádiumban. Ezt a kettős időszámítást azért is lehetett
komolyan venni, mert a színes technika elterjedéséig - Magyarországon például éppen 26
esztendeje, 1969-ben sugározták az első színes
programot - valóban mindig valamilyen kísérleti karaktere is volt a látható műsornak.
Eközben azonban egyre bővült a valóságos
műsoridő, melynek előszámú hízlalója az egyre növekvő nézőtábor volt. Egyre több időt fordított rá, és különféle igényei támadtak.
Másfelől azonban az önmagát kényszerpályára állító elektronikai szórakoztató és
hírközlő eszköz az első perctől kezdve profittermelő iparággá is változott. Így a kétféle formában fejlődő televíziózás a ráfordítható és ráfordítandó pénz függvényében azonnal a műsoridő dirnenzióival is tükrözte függőségének
lényegesen eltérő karakterét.
A fejlődés kétféle iránya, kissé leegyszerűsít-

ve, földrajzi értelemben is jól nyomon követhető. Nyugatról - az Egyesült Államokból - keletre terjedt, mint a járvány, a magát hirdetésekből fenntartó, kereskedelmi televíziózás,
amely a magántulajdon édes szabadságában
lubickolt, és keletről - a Szovjetunióból - nyugatra rnenetelt az a közszolgálati változat,
amely a társadalom autokratikus berendezkedési formájának megfelelően tagadta, és ezért
kizárta a lehetőségek sorából a kereskedelmi
formát. Itt a számlát az állam állta, és a költségek bizonyos részét nyílt adó formájában szedte be a készülékek tulajdonosaitól, előfizetési
díj címen. A földrajzi metaforával nemcsak az
ideológiai és politikai különbségek ellentétes
irányban generált mozgatáerejét szerettem volna érzékeltetni, hanem azt is, hogy az origó
képletesen - és földrajzi értelemben fizikailag
is - egybeesik a greenwichi felezővonallal.
Mint tudjuk, Greenwich ma már Anglia fővárosának, Nagy-Londonnak egyik külvárosi negyede, s ezt a várost tekinthetjük a mindkét
formájú televíziózás őshazájának. Igaz, hogy
az angol közszolgálati televíziózás jó pár évvel
megelőzte a kereskedelmi megszületését.
A két történelmi időpont egészen pontosan:
1936: BBC, vagyis a British Broadcasting Corporation, és 1955: ITV; vagyis az Independent
Television.
Ez utóbbi három betűből az első leleményes
módon "az independent," vagyis a "független"-nek nevezett televíziózás rövidítése, de ez
valójában csak a nevében volt az, és itt érkeztünk el arra a pontra, amikor a két forma lényegi különbségét a közismert ideológiai tartalom nélkül, történetileg érdemes tisztázni. A
megkülönböztetés azon alapszik, hogy míg a
BBC-taz állami költségvetés az előfizetési díjak
beszedéséből tartotta és tartja fenn mind a mai
napig, addig az ITV látszólag független ettől a
központi akarattól, mert engedélyezték számára, hogy műsoridejének bizonyos részét mint
reklárnidőt értékesítse, és ebből a bevételből éljen meg, illetve készítse vagy készítesse el a
sugárzott műsorokat.
(Ha valahol, hát itt ismerhető fel, persze
csak utólag, hogy bárhol jártak is élen az éppen megoldandó műszaki probléma ügyében,
a mi témánk, az általában vett műsorszerkesztés, és szűkebb értelemben a műsoridő születése és fejlődése szempontjából a brit példa a
mérvadó. Itt minden megfigyelhető, tettenérhető és ráadásul olyan minőségben, amit sehol a Földön azóta sem sikerült felülmúlni.)
A műsorok lelőhelyéül szolgáló "csatorna"
kifejezés - channel - is az angol nyelv leleménye. Érdekes mellékkörülmény, hogy az elnevezés nyelvi ellenzői, akik a többjelentésű szó
egyéb tartalmát is asszociálva, hol a műsorok
védelmében, hol pedig azok minősíthetősége
miatt eleve valamilyenfajta negatív tartalmat is
vélnek kihallani belőle - éppen a magyar
nyelvtisztaság védelmezői is - megpróbálták
feltartóztatni elterjedését, de természetesen teljesen sikertelenül, csakúgy mint a televíziózással kapcsolatos egyéb kifejezések esetében.
A műsoridő egyik különleges organikus tulajdonsága egyébként, hogy amint megszületik,
azonnal terjeszkedni kezd, és hódítása feltartóztathatatlanná válik.

Igény; érdekviszonyok és a közönségek kielégítő funkciók!
Ez az a szentháromság, amelyből a műsoridő
legyűrhetetlen ereje táplálkozik és nincs beszédesebb dolog, mint félévszázados története ismeretében visszaidézni ennek a terjeszkedésnek az ·adatait.
Nem túlzás, ha egy valóságos élőlényhez
próbáljuk hasonlítani, amelynek fejlődése öszszefüggésben van saját szervezetének felépítésével, működésével, táplálékaival és azzal a
környezettel, amelyben felcseperedik. Csontváza igazodik az emberi életet szabályozó időbeosztáshoz, csecsemő korában még csak néhány
óráig van ébren, eleinte hetente, majd naponta
nő. Növekedési hormonjának - a készülékek
számának gyarapodási sebességének - függvénye, hogy milyen gyorsasággal veszi birtokba
a nap huszonnégy óráját.
Közben osztódásnak indul, megszületnek az
őt támogató vagy vele rivalizáló testvércsatornái, aztán egyszercsak legyűri az időt, föléje
kerekedik és előbb saját testére szabja, majd éppen napjainkban - bebizonyítja, hogy növekedésének korlátai megszűnnek, ha ezt a problémát a műszaki szakemberek technikailag
megoldják, s eközben hirtelen és váratlanul leomlik a világot politikailag megosztó "vasfüggöny" is.
Ma már ott tartunk, hogy egy közepesen fejlett országban - mint például Magyarországon
is - a televíziós műsoridő csontvázának méretei csak akkor írhatók le pontosan a terjedelmét és egyéb méreteit kölülhatároló számokkal, ha műszaki, nyelvi vagy tulajdonosi paramétereket használunk "centiméternek".
Különben az éterben minket körülzsongó
MÚSORIDÓ teljesen és szinte körülhatárolhatatlanul a fejünkre nőtt.
Viszont jól illusztrálható, hogy miként hat
fejlődésére a "növekedési hormon", vagyis a
készülékek számának emelkedése, és milyen
közvetlenül alakítja a nézői igények nyomán
elszabaduló
programmonstrumot.
Legjobb
lesz, ha mindjárt elsőként a hazai adatokkal
kezdjük, és a lényegesen eltérő nemzetközi
adatokkal csak ez után szembesítjük őket.
Katona Antal posta-vezérigazgató 1951januárjában, négy évvel az első műszaki kísérletek
megkezdése után, ezekkel a szavakkal jelenti
be Magyarországon, hogy készülődnek a televízióadások megszervezésére:
,A televízióval a magyar rádiózás új, dicső
fejezete kezdődik ... ",
Ekkor 619 OOO rádióelőfizetőttartanak számon.
Az év végére ez a szám túllépi a 700 ezret, amikor is a két középhullámú műsor - a Kossuth és
a Petőfi - hétköznapi összműsorideje33 óra, vasárnap pedig hatvan perccel több.
. Az úgynevezett adáskísérlet első, még álló
képén 1953 december 16-án egy Leningrád típusú vevőkészüléken 4 kilométer távolságból
érkező kép látható. Alig több mint egy hónap
múlva, 1954 január 20-án üzembe helyezik a
Széchenyi hegyen az első, 100 wattos teljesítményű adót, és a Posta Váci utcai épületének
egyik szobájában már mozog a tökéletlen kép.
Íme az első adáskísérlet mozgóképű műsora:
Egy repülőgép érkezése a ferihegyi betonra;

az Erdei sportverseny című rajzfilm teljes egészében és részletek a Mágnás Miska című filmoperettből.
A nagyközönség 1954 szeptemberében - a
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár bemutatópa-

nap és 1958 március elsejével hagyják el a "kísérleti" szót a műsorújságból. Ekkor az előfizetési díj havi ötven (TV:40. rádió: 10) forint.
Íme egy műsorhét 1958januárjából, még "kísérleti" jelzővel:

k ísérleti műsor
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vilonjában, a Lóversenypálya épületében felállított két vevőkészüléken láthat első alkalommal "helyi" filmműsort. Ezzel egyidőben a
Corvin Áruházban - akkori nevén Budapest
Nagyáruházban - is bemutatkozik a televízió
első műsora, amelynek saját mutatványa mindössze annyi, hogy a bejátszott filmek közben
rádióbemondók és színészek láthatók, amint
felkonferálják a Filmgyárban felvett összekötőszövegüket.
1956 februárjában megkezdik az AT 501-es
Orion tévékészülék úgynevezett nullszériájának gyártását, és heti két napon - kedden és
csütörtökön - 19.30 és 22.00 óra között már
filmműsort nézhetnek az érdeklődők a klubokban és a kirakatokban felállított tévékészülékeken. A többi hétköznapon is van úgynevezett
ipari adás.
1956 júliusában már kilenc nap alatt 150 tévékészüléket adnak el a Lenin körúti Ravill
boltban, 5000 forintért darabját. Ez egy szakmunkás 4 havi átlagos keresetének felel meg. A
nézők eddig a filmeken kívül három alkalommal már helyszíni közvetítést is láthattak:
április 4-én és május elsején a felvonulásról
és egy harmadik alkalommal a magyar-jugoszláv focimeccsről.
De az élő stúdiókép továbbra is ismeretlen,
hiszen a Magyar Televíziónak ekkor még nem
volt ilyen működő stúdiója.
1956 október 13-án sugárzott először külföldről átvett msűort a kísérleti Magyar Televízió, mégpedig Bécsből, a pekingi opera vendégszerep lését.
1957 februárjától közöl a Rádióújság keddtől
szombatig új formában olyan táblázatot,
amelyből kiderül, hogy a keddi és pénteki
18.30 és 20.30 közötti kísérleti filmműsoron kívül háromszor két órában van ipari és kereskedelmi adás.
1957 május elsején egyetlen közvetítőkocsival és a hozzátartozó négy kamerával zajlik a
máig is születésnapinak számító ünnepi műsor.
A hónap folyamán belép a harmadik adás-
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És most következzenek a puszta számok a
műsoridő és az előfizetők növekedésének egymást kölcsönösen gerjesztő összefüggéseit is
érzékeltető táblázatban összefoglalva, a hőskor
első másfél évtizedéből:

ózás fejlődése során egyetlen olyan szakmai ismérvet sem találunk, amelyről azt lehetne
mondani, hogy Kelet hatott volna Nyugatra,
abban az értelemben, ahogy azt természetesen
nem a technológiára, hanem annak tartalmára
vagy formai elemeinek érvényesüléseire mondani szokták. Mert sajnos már itt ki kell jelenteni, hogy térnánk. tehát a televíziózás szent tehene, a műsorrend, vagyis a műsorszerkesztés
szempontjából is szinte teljes mértékben zsákutcának bizonyult az úgynevezett "szocialista
világrend"idevágó elmélete és gyakorlata.
(E kategorikus kijelentés után azért illik zárójelben megemlíteni, hogy bizonyos részteljesítmények szempontjából talán mégis kivételnek tekinthető éppen a Magyar Televízió oktatási és ismeretterjesztő műsorainak gyakorlata,
elsősorban a hetvenes évekből. De éppen kivételes jellegében, ezúttal ez is a fenti megállapítás vitathatatlan szabályszerűségét erősíti).
A nemzetközi televíziózás kísérleti időszaka,
ha lehet még jobban belesimul a rádiós örökségbe, mint Magyarországon. Ráadásul a második világháborúhoz vezető események -

A TELEVÍZIÓ-ELÓFIZETÓKÉS A MÚSORlDÓ ALAKULÁSA
1958-1971között
Év
1958
1960
1962
1966
1969
1970
1971

Előfizetők száma
16038
103658
325106
996278
1595565
1768561
1942677

1. csatorna
2. csatorna
(percben hetente)
33443
59307
89740
132768
146770
3179
160138
7061
163364
10605

1972 elején a Televízió már legalább kétmillió
előfizetőt mondhat magáénak, és ez azt jelenti,
hogy kb. a családok 60 százalékában van tévékészülék.
A nemzetközi összehasonlítást a jócskán lemaradó magyar fejlődés ismeretében is csak bizonyos történeti információk elrendezése után
érdemes részletezni.
Hiszen a számszerűen szembesíthető adatok
nem jelentik sem időben, sem pedig térben
ugyanazt. Nem is elsősorban a különböző társadalmi berendezkedés - tehát az ideológia következményei jelentik a gondot, bár alapjaiban ezt is figyelembe kell venni, hanem éppen
arról van szó, hogy csak azokat az információkat érdemes itt felsorakoztatni, amelyek összehasonlíthatóvá teszik az összemérhetetlen vagy
nem feltétlenül osszemérendő dolgokat.
Az alapvető eltérés az, hogy létezik-e a kereskedelmi-közszolgálati kétarcúság vagy sem.
Mindaddig, amíg ez a kérdés nem jelentkezik
gyakorlati problémaként egy adott országban,
a televíziózás - és így műsorszerkesztés szempontjából is a világ megosztott. A televízi-

Összesen
33443
59307
89740
132768
149940
167199
177497

majd maga a háború kitörése és hatesztendős
pusztítása - jelentősen befolyásolják az egymással addig viszonylag egészséges műszaki
versenyt futó nagyhatalmak lehetőségeit. Hiába éri el a hitleri Németország a nemzetközi
mezőny -szó szerint- leglátványosabb eredményeit azzal, hogy az 1936-os Berlini olimpiáról
naponta kétórás közvetítést ad, a hadikészülődés, majd maga a többéves hadiállapot is megtorpantja a fejlődést,de még Európa más élenjáró
országaiban is lényegesen lelassítja.
Azért az érdekesség kedvéért álljon itt egy
szerény táblázat, amely eligazít a háború előtt

több évre elhúzódó STARTlegfontosabb adatai
között, felsorolva a "technikai nagyhatalmak"
kísérleti műsorszórásának kezdeti évszámát:
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Japán
Németország
Franciaország
Szovjetunió

1928
1929
1931
1935
1935
1938

Ami az előfizetők számát illeti, itt is elég nehéz méltányos versenypályát kialakítani, ezért
csak néhány jellemző adattal utalok a Nyugat
sokáig behozhatatlan előnyének beszédes bizonyítékaira.
Az Egyesült Államokban. a tömeges műsorszórás születésnapja 1939 április 30, amikor a National Broadcasting Company (NBC) helyszíni
közvetítést adott a New York-i Világkiállítás
megnyitójáról. S ezután heti kétórás műsorral
folytatta. 1941-ben sugározták az első szponzorált műsort, vagyis innen számítható a kereskedelmi televíziózás kezdete. A háború visszavetette a fejlődést, mert központilag szabályozták
az előállítható készülékek mennyiségét, de ennek feloldása után ez az iparág elképesztő fejlődésnek indult.
A negyvenes évek közepén 23 tévéállomás
adott műsort, és 1947-ben már 400 dollárért
hozzá lehetett jutni a legolcsóbb készülékhez ez akkor egy jól kereső munkás egyhavi bére
volt -, igaz ehhez jött még az antenna költsége,
de tény, hogy 1949-ben eladják az egymilliomodik készüléket. Egy év múlva átlépik a 10 milliót, és 1958-ban már túlvannak az ötvenmillión
is. És amikor nálunk 1960-ban a római olimpia
kedvéért bevezetett kedvezményes részletvásárlási akcióknak köszönhetően valóban tömegessé válik a televíziózás az egyedi családok
szintjén - addig nagyon sokan kultúrházakban
vagy éppen a szomszédban nézték a műsort -,
az amerikai háztartások 87 százalékában, 46
millió családnál bámulják a többcsatornás kínálatot, nem ritkán már több készüléken is, éppen ezért itt már régen nem a vevőkészülékek
száma a statisztikai egység, hanem az úgynevezett "televíziós háztartások".
Nagy-Britanniában a második teljes televíziós
esztendő végére, 1939-re - a BBC TV születésnapját, mint már emlitettük, 1936 novemberére datálják" - még csak 20 ezer készüléket
működtetnek, és amikor 1946 júniusában újra
megkezdődik a háború miatt félbeszakított
műsorszórás, mindössze 13 ezer készülék működőképes. Az 1948-as londoni olimpia közvetítése jelenti minden szempontból az újabb fordulópontot. 1949-ben még csak 126 567 előfizetői engedélyt tartanak nyilván, de egy évvel
később már 344 ezret, ami a lakosság arányait
figyelembe véve megfelel az 1 milliós amerikai
mutatónak, amelyet a britek 1951-ben léptek
túl.

Eközben a másik oldalon a két televíziós
adóközponttal rendelkező, kontinensnyi Szovjetunióban 1950-ben mindössze 4000 televízióban hirdetik a szocializmus soha meg nem valósuló fölényét. S e szám megtízszereződését
1972-re érik el. Ekkor már a nyugati országok
telítettek, ez a szakkifejezés azt jelenti, hogy
minden háztartásban található legalább egy tévékészülék. Élenjáró megint Amerika, ahol a
háztartások 97 százaléka lubickol az egyre
több csatornás műsoráradatban.
A történeti rész lezárásaként még szembesít-

sőbb a multicsatomás, végül a globális televíziózás, hogyan metszi két meghatározó korszakra
az egyetemes televíziótörténetet.
Az első korszak nézőjét nevezzük műsorfüggí5nek, mivel egyre növekvő szabadidejét még
kénytelen hozzáigazítani a központilag adagolt
műsorfolyarnhoz. A második korszakban már
megszületik a műsorfüggetlen néző, aki a szinte
korlátlan választék viharában és a video birtokában megtanulja a sokáig önálló művészetnek
hitt mozgóképes oltárt saját szükségletei szerint, háztartási gépként használni.
MÚSORKÍNÁLAT

IDÓ

vxnos

1969

New York

11 csatorna

London

3 csatorna

Budapest

1 csatorna + heti 5 és fél órában működik a
második műsor

New York

23 csatornából válogathat a néző a
Manhattan Cable előfizetőjeként

London

4 csatorna, ebben az évben születik meg a
Channel 4.

Budapest

2 csatorna és 3 vidéki körzeti stúdió
TV 1: 11 óra/nap TV 2: 4 őra/nap.
hétfőn még nincs állandó adás.

New York

7 hagyományos, 5 oktató és 27 különféle
kábel, előfizetéses és műholdas műsor.

London

4 hagyományos és 20 kábeles és műholdon
sugárzott műsor

Budapest

3 országos műsor 5 vidéki stúdióval ad
magyarul, ebből 1 műholdon (a Duna Tv).
18 helyi kábel magyarul és 15 műholdas
műsor idegen nyelven fogható

1982

1993 november

sünk néhányadatsort, most már a számok is,
meg gondolatmenetünk is párhuzamosan foglalkozik majd az életmódra utaló adatok és a
készülékellátottság illetve kihasználtság beszédes összefiiggéseivel.
Előbb eredeti témánkra, a műsoridőre viszszatérve, megpróbálkozom egy olyan "háromdimenziós" összehasonlítással, amely talán jól
érzékelteti, hogy a kezdeti egy-három, majd kéKULTURÁLIS

ORSZÁG

MUTATÓK

TÉVÉKÉSZÜLÉK
1000 lakosonként
1990

Egyesült Államok
Svájc
Németország
Japán
• Franciaország
Svédország
Nagy-Britannia
Izrael
Oroszország
Magyarország
Kína

815
407
570
620
406
474
435
266
283
410
31

Ezután vessük össze az elérhető legfrissebb
adatok alapján az életminí5ségre és az életmódra
vonatkozó mutatókat. Az előbbi kategória bizonyos kulturális, pontosabban kulturáltsági
színvonalkülönbségeket kíván bemutatni, az
utóbbi pedig példa az úgynevezett "időmérleg"-re, melynek segítségével összemérjük,
hogy a különféle napi tevékenységfajták arányai mit tükröznek.
A NAGYVILÁGBÓL

MOZI

NAPILAPOK

1 millió lakosonként

1000 lakosonként

1991

1991

80
59
47
15
89
135
31
33
580
100
13

250
463
390
587
210
533
395
261
kb. 400
261
kb. 30

EURÓPAI IDŐMÉRLEG 1991-ben
13 ország lakosságának napi átlagos időráfordítása néhány tevékenységi csoportban,
országonként mintegy 10 ezer lakos válaszai alapján (órában és percben)
Ország
Ausztria
Csehszlovákia
Dánia
Nagy-Britannia
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
K-Németország
Ny-Németország
Olaszország
Svájc
Svédország

Házi munka

TV nézés

4.05
4.10
4.21
4.58

2.27

4.08

·3.51
4.08
4.24
5.21
5.13
4.10
4.28
4.14

2.02

2.17
3.50
3.04
2.40
2.37
2.43
3.21
3.10
3.16
2.06
2.37

Egyéb média

Szabadidő

Munkaidő

3.28
4.22
4.16
2.09
1.57
2.23
4.22
3.16
3.55
3.48

1.12
1.03
1.36
1.07
1.10
1.37
1.04

4.53
5.31
4.54

1.05

3.06
5.12

0.55

1.12
0.57
0.51
1.23
1.27

3.00

4.29
4.31
5.16
5.04
4.52
4.29
4.21
4.33
4.42

(A legnagyobb és legkisebb értékek)
Némi magyarázattal és érdekes kiegészítésekkel még világosabbá tehető a táblázat tartalma. A táblázatot eredetileg a Heti Világgazdaság
című lap közölte 1992 november 14-i-.számában. Az adatokat 18 közvéleménykutató intézet szedte össze 10 tevékenységcsoportra vonatkozóan (alvás, testápolás, házi munka, tévénézés, egyéb média, pihenés, munkába járás,
szabadidő, társas együttlét), húsz országban.
Ebből nálunk csak 12 ország ötféle adatai szerepelnek részletesen. De a teljes anyag ismeretében idemásolom a hetilap néhány magyarázó
mondatát. Mert ezek ismeretében válik igazán
világossá, hogy miért éppen ezen a ponton érdemes szembesíteni az életmód és a műsoridő
felhasználásában együtt jelentkező összefüggéseket. Meg azért is, hogy saját tapasztalataitok
és élményeitek is beépülhessenek az eddig leírt
ismeretekbe.
Ezt írja a Heti Világgazdaság:
"Furcsának tűnhet, hogy a különféle tevékenységekre fordított napi idők - tehát az itt
részletezett ötféle, és a nem szereplő másik öt
együtt - összegzése után úgy látszik, mintha
az említett országok lakóinak napja hosszabb
lenne 24 óránál. Csaknem 29. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogya tevékenységek egy
részét - mondjuk a házi munkát és a rádiózás t
- egyszerre is lehet végezni. Azon is megakadhat a szem, hogy ... csupán 3-5 órát töltenek
munkával. Ennek oka pedig nem valamiféle
munkahelyi lógás, hanem az, hogy a felmérésben megkérdezettek a teljes 15 éven felüli lakosságot képviselték. vagyis a táblázatban is
közölt időfelhasználások mindegyike országos
átlagszám, amely a dolgozó és nem dolgozó háztartásbeli, nyugdíjas - lakosok eltérő időráfordításának az átlagolásából fakad ...
Magyarországról az értékelés megállapítja:
Nagyjából mindenben az európai normáknak
megfelelő. Hasonló életmódra utalnak a számok, mint a cseheknél - szlovákoknál. A mé-

dia használatában azonban eltér a két ország: a
magyaroknál viszonylag fontosabb a tévénézés, mint a cseheknél. akik viszont határozottan többet olvasnak újságot, hallgatnak rádiót,
mint a magyarok. Az adatfeldolgozók külön
kigyűjtötték, hogy országonként átlagosan
hány órakor kelnek, fekszenek, regeliznek, ebédelnek, vacsoráznak az emberek, és hánykor
kezdenek dolgozni. Eszerint a legkorábban kelők közé tartoznak a csehszlovákok társaságában a magyarok (5 óra 45 perc), reggelente legtovább, átlagosan nyolc óráig a spanyolok és
az írek maradnak ágyban. A lefekvési idők
meglepően későiek, a legtöbb országban este
11 és 12 közé esnek. A legkorábban, 22 óra 50
perckor az osztrákok és a keletnémetek térnek
nyugovóra, a legkésőbben, éjfél után 15 perccel
a spanyolok. A reggeli ideje az időmérlegek
szerint Európában hét óra és fél kilenc közé
esik, az ebédé dél és fél kettő, míg a vacsoráé
délután öt és este fél tíz közé. Az még csak érthető, hogy legkésőbb fekvő spanyolok vacs0ráznak legkésőbb, az már kevésbé, hogyan bírják ki éhen a 23 óra 15 perckor fekvő svédek
az 5 órakor elfogyasztott vacsora után lefekvésig, vagy a norvégok a fél ötös vacsorától a fél
tizenkettes elalvásig. A munkakezdés átlagidőpontja a húsz országban 7 és 9 óra közé esik;
legkorábban a lengyelek, a cseh-szlovákek és
keletnémetek kezdenek, legkésőbb a spanyolok, az írek és az angolok" írja a HVG, amelyből a már ismert adatokkal együtt a táblázatból
kihagyott, ismeretlen magyar adatokat is ideírom, de úgy csoportosítva, hogy kissé eddigi
ismereteink összefoglalásának is tekinthetők legyenek ezek a számok.
Tehát, miközben a magyarországi átlagos tevékenységi nap összesen 27 órából áll, a felmérésben részt vevők ebből 2 óra 43 percet töltenek a televízió előtt, az egyéb. médiumoknak
pedig összesen 3 óra 16 percet szentelnek, a további tevékenységeik pedig így oszlanak meg:

alvás: 7,46, testápolás: 0,48, házi munka: 4.24,
munkába járás: 0.40, munkaidő: 5.04, pihenés:
1.45, egyéb szabadidős tevékenység: 0.55, társas együttlét: 0.59. Ez utóbbi az egyetlen olyan
magyar adat, amely a legnagyobbak és legkisebbek klubjába bekerült, természetesen éppen
az utóbbiban, vagyis a 20 európai ország közül
a legkevesebb időt a magyarok szentelnek a
társas együttlétnek, a legtöbbet a svédek, pontosan 2 óra 44 percet.
Végül még két adatsor a magyar televíziós
piac legfrisebb állapotáról. E könyv születésekor. 1994 tavaszán a magyar háztartások 97
százalékának van legalább egy
tévékészüléke, és
minden negyedik családban több is. Mintegy
ötven százaléka már tárvirányításos készüléket
használ, amelyen sokcsatornás műholdas és
kábelkínálatban válogat, és tíz százalék videón
rögzíti azokat a programokat, amelyeket később a szabadidőtől függően "tűz ki" a házimozi műsorára, amely legalább 70 százalékban
színes készülékeken élvezhető.
Ami pedig a műsoridő terjedelmét illeti, a
hazai műsordzsungel alapvető életmódmeghatározó prograrnhálója még mindig a központi
műsorszórás időrendje szerint "szövődik",
ezért szerepelnek itt a két nagy tévétársaság
három csatornájának legfontosabb adatai.
MAGYARORSZÁGI KÖZPONTI
MŰSORIDŐ
1994 április (heti óraszám)
MTV

Duna TV összesen

Műsoridő

215

63

268

Saját gyártás
Átvett-külföldi
Átvett-belföldi

137
34
44

31
22
21

168
56
65

Nemes Károly

Versmodell

a filmben

A filmművészet

A kutatások

iránya

Nem véletlen, hogy a filmtudomány legutolsó igazi nagy tettének számító filmszemíotika a filmet már nem csak mint művészetet vizsgálta,
hanem teljes spektrumát választotta tárgyául. Ez pontosan megfelelt annak az arányeltolódásnak, hogy azok a produktumok, amelyekben a
film csupán többé-kevésbé aktív (vagy passzív) közvetítő közeg,
mennyiségi túlsúlyba kerültek a film belső sajátosságai révén teremtett
esztétikai alkotásokkal szemben. E differenciálódás ellenére a filmszemiotika komolyan vette a filmet mint önálló és sajátos művészetet, és elismertette az ilyen irányú kutatás létjogosultságát.
A filmek és a filmművészeti alkotások közös pontjaként a filmszemiotika azt állapította meg, hogy egyaránt történetet beszélnek el, tehát elbeszélések. Nem utolsósorban ez a jellegzetesség alapozta meg annak
lehetőségét, hogy a film sajátosságainak felderítése érdekében a nyelv tudomány kategóriáit használják fel, és így vonjanak le jelrendszeri következtetéseket.
Nyilvánvaló, hogy ez a kutatási irány a film epikus, elbeszélő jellegét
hangsúlyozta. S ez pontosan megfelelt a filmművészet útjának.
Amint a közönség nem elégedett meg a valóság mozgófénykép általi
másolásával, rögtön megjelent a fikció, a játékfilm, a történetek elmesélése. Azt azonban már kezdetben is tudták (érezték), hogy elsődlegesen
nem a közvetített információk nagy tömege hat, melynek közvetítésére a
film minden másnál inkább képes volt, hanem az információk strukturáltsága. A színészek szükségessége folytán a film kezdetben a színházi formákat használta fel erre a célra. Uralkodott a nagy totálos, a külsőséges eseményeket nagy egységekben mutató ábrázolás. Persze mindjárt
problémát jelentett, hogy a primitív némafilm képtelen volt a (legalább
minimális személyiségrajzot és cselekvési motivációt jelentő) belső világ
feltárására. Amikor a film ezen a területen is megtette az első lépéseket
(például a francia impresszionizmusban), kénytelen volt elszakadni a
színpadiasságtól. A felé az epikus - mondjuk aregényre jellemző - előadásmód felé közeledett, melynek révén nem csak a külső események
idézhetők fel, hanem az emlékek, elképzelések, gondolatok is. Ez a szerkezeti változás persze nem jelentett teljes szakítást a színházzal, de nem
véletlenül jelölte meg a filmelmélet nem egy képviselője az epikát a film
jellegzetes előadásmódjaként. A filmalkotásban egyre nagyobb teret
nyert az irodalom, bár ez nem feltétlenül a színház rovására történt.
Mindenesetre a filmet egyre inkább irodalmias, epikus elbeszélésmód
jellemezte, ami kihatott a filmszínészi játékra is.
Ezek miatt a tények miatt vitathatatlan volt és maradt a filmszemiotika (elsősorban Christian Metz) strukturalista nyelvészetet felhasználó
közelítése a film sajátosságainak a kutatásához. Ez az irány azonban
nem zár ki más közelítési módokat. Maga Christian Metz is elmozdult a
pszichoanalízis felhasználása felé. Ilyen - nem is annyira új, mint inkább elhanyagolt - kutatási iránynak lehet tekinteni a film sajátosságai
feltárásában a vers, a költészet szerepének vizsgálatát. Ezen a téren többek között az orosz formalista iskola képviselői tettek kezdeményező lépéseket.

keletkezése

Nem kívánok eredeti lenni, amikor em1ékeztetek rá, hogy az irodalom
az énekkel összefüggő, abból kinövő, később a drámát is magában foglaló, tágan értelmezett versként született, és csak idővel alakult ki benne
az epika. A filmművészetre ez ugyancsak érvényes. Némileg leegyszerűsítve: ahhoz, hogy a nagy totálos, összefüggő eseményeket mutató - térben és időben szinte tagolatlan - színpadias ábrázolásból a belső világot
is feltáró epikus elbeszélés legyen, szükség volt a film verssé alakulására. Mégpedig azért, mert a színpadias ábrázolás általában elfedi az alkotó (esztétikai értékelést végző) szubjektum jelenlétét, ami a fényképszerű
ábrázolás mechanikusságával összekapcsolódva még inkább alapot ad
annak az állításnak, hogya film nem művészet, mert az feltételezi a
szubjektumot. Hogy ebből a helyzetből mennyire nem jelenthetett kiutat
a francia impresszionizmus kísérletsorozata, azt leginkább az a tény
mutatja, hogya későbbiekben maga a francia film is megtagadta az
impresszionizmus tól az avantgarde elnevezést, és (nem függetlenül a német és a szovjet mintáktól) átlépett egy igazi avantgárd irányzathoz.
A színpadiasból epikusba váltás törekvésének már húszas évekbeli első jelentkezésekor megvolt ugyan a maga jelentősége, de a film művészetté válását még kezdeti fokon sem teremtette meg. Ezt a problémát
csak a film verssé, költeménnyé alakulása oldhatta meg, ugyanolyan
természetességgel, ahogy jóval korábban az irodalom is csak ennek révén alakulhatott igazán ki. Ez a folyamat minden belső és külső ösztönzéssei együtt szinte magától ment végbe. A film a kezdetben nyújtott élményt a megidézett valóság elementáris hatására alapozta. Az ábrázolási közegül felhasznált életanyag dominált benne, nem pedig az anyag
sajátosan fifmi eszközökkel való formálása, s ennek megfelelően az alkotói szubjektum kifejeződése. Sajátosságainál fogva az összes irodalmi
forma közül leginkább a vers (különösen a lírai vers) árulkodik az alkotó jelenlétéről, az anyag erőteljes strukturáltságáról. A film számára is ez
az - olykor ábrázolási szélsőségekhez vivő - út volt adva.
Felvetődhet azonban a következő kérdés: elismerve a: filmművészet
keletkezési folyamatában a vers sé válás, a filmvers kialakulásának tagadhatatlan szerepét, van-e jelentősége ennek a későbbi, a mai filmművészet vonatkozásában? Érdemes-e erről a meghatározott sajátosságokhoz vezető fejlődési útról ma beszélni? Ma, amikor a film epikus jellege
annyira nyilvánvaló és általános, hogy szinte maga a filmművészet is eltűnik az irodalmias elbeszélés eluralkodásával. A filmek zöme a mozgófényképet csupán meglehetősen passzív közegként használja a színészek
által megelevenített elbeszélések megjelenítéséhez. Azért passzív a mozgófénykép mint ábrázolási közeg, mert a valóság esztétikai képét nem a
filmművész, hanem az eredeti irodalmi alkotás írója, vagy az általában
ugyancsak irodalmias forgatókönyv szerzője teremti meg. (Nem személyekről, az egyéni tehetségről van itt szó, hanem egy másik művészet
szerepének jelentőségéről.)
Az elbeszélésnek - bármilyen művészetben jelenjen is meg - négy
alapvető jellemzője van, amelyek megkülönböztetik a valóság történéseinek parttalan, szakadatlan áradásától. Az első, hogy a művészeti elbeszélés esztétikai ítéletekkel, esztétikum teremtésével meghatározott viszonyt alakít ki a világgal. A második, hogya művészeti elbeszélésnekeltérően a valóságtól - eleje és vége van, tehát bizonyos időbeli behatároltság és célirányosság érvényesül benne. A harmadik - amely szorosan összefügg a negyedikkel -, hogy a művészeti elbeszélés valamilyen
közegben jelenik meg, s ki van téve e média sajátosságainak. Végül, a
művészeti elbeszélésnek szerzője van, aki elbeszéli a történetet. Eltekintve most az egyébként is kutatott többi tényezőtől, vizsgáljuk meg (leg-

A versmodell

alább részlegesen) azt, hogy miként érvényesül- a mozgófénykép
közegének a hatása az elbeszélésre.
Nyilvánvaló, hogy egyetlen filmelbeszélés sem nélkülözheti (ma már)
a film specialis eszközeit (világítás, plánozás, vágás, kameramozgások
stb.). Az is világos - az úgynevezett formanyelvi esztétikák több ezerszer kifejtették =, hogy ezeknek a speciális eszközöknek megvan a maguk el nem hanyagolható
állandó és alkalmi jelentése, illetve jelentésmódosító
szerepe. De talán nem túl merész állítás (a gyakorlat
messzemenően
igazolja), hogy ennek ellenére az alapvető esztétikai ítélet és hatás hordozója a színészek által előadott irodalmias elbeszélés,
amelyet a film speciális eszközei igen kevéssé befolyásolnak. Pedig van
egy, amelyiknek rendkívüli hatása lehetne. Ez nem más, mint az elbeszélés szerkezete, amely meghatározza,
hogy egy irodalmi elbeszélés
filmelbeszéléssé válik-e, vagy sem. S itt kap szerepet a versszempontú
vizsgálat, mivel a vers az a műforma, amelyben a szerkezet leginkább
uralkodik az anyag felett, olyannyira, hogy néha szinte nem is más,
mint szerkezet (azaz a szubjektum ennek révén való kifejeződése).

A probléma

maisága

A játékfilmek jelentős (mondhatni döntő) része irodalmi műveket dolgoz fel, vagy legalábbis irodalmias anyagot használ. Most következhetne egy egész kötetnyi összevetés annak bizonyítására,
hogy mennyire
más az irodalmi elbeszélés és annak filmi adaptálása, hogy mennyire átalakul a filmen megjelenő elbeszélés az irodalmi forráshoz képest. Egy
ilyen könyv megírása nem szükségtelen, jelen esetben azonban másról
van szó. Nem arról, hogy a mozgó fénykép sajátosságai az adaptál.is folyamatában megkövetelik az irodalmi anyag módosulását.
Ez közhely.
amely már csak azért sem érdekes, mert nem az irodalmi anyag módosulása a lényeges mozzanat, hanem annak az esztétikai viszony teremtésnek a változása, amely esetleg végbemegy az adaptálás során. (Igaz,
ennek vizsgálatánál
meg kell küzdeni azzal a problémával,
hogy nagyon sok jelentékeny irodalmi elbeszélés elsekélyesedik filmrendezőknek nevezett mesteremberek kezén, vagy éppen ellenkezőleg, silány irodalmi anyagok művészetté nemesednek
a filmalkotó tehetségének köszönhetően.)
Itt most a film alapvető jellegzetességeiről,
művészeti sajátosságairól
van szó, nem pedig a filrnrevitel dramaturgiai kérdéseiről.
A film akkor művészet, ha immanens sajátosságai érvényesítésével teremt önálló esztétikai viszonyt a világgal. Nem szégyellni való, ha csak
passzív közvetítő szerepet játszik, ha az esztétikumteremtést
teljes egészében vagy nagyrészt rábízza a színészekre és az íróra, de ilyenkor
nem sajátos és önálló művészet. Ennek a kritériumnak
a filmalkotó a
maga esztétikumteremtő
szubjektuma érvényesítésével felelhet meg. Leegyszerűsítve: arról van szó, hogy filmelbeszélés valósul-e meg, vagy
irodalmi elbeszélés a mozgófénykép
színészeket
felhasználó,
de viszonylag passzív technikájával (teljesen passzív ugye nem lehetséges). A
mai filmművészetnek
ez az egyik legégetőbb kérdése. Már csak azért is,
mert létezik a filmgyártásban
egy megtévesztő polarizáltság.
Az egyik oldalon áll az irodalmi(as) elbeszélések televíziószerű - de
eredetileg egyáltalán nem csak a televízióra jellemző =, alapvető en verbális feldolgozása. A másik oldalon a verbalitás dominanciáját szinte teljesen tagadó, nagy látványosságra,
külsőséges cselekrnényességre
épülő
filmek típusa, amelyet aligha lehet irodalmiassággal
vádolni. Ez a nap
mint nap tapasztalható
szélsőségpár
azonban inkább elfedi, semmint
megoldja a problémát. A legfinomabb lelki rezdülés is megjelenhet filmelbeszélésben, és a legszélsőségesebb
látványosság és cselekrnényesség
is lehet irodalmias, mint ahogy létezik sci-fi irodalom, a horrorról, a kalandosról nem is beszélve. Nem ettől filmszerű a film az önálló és sajátos művészet értelmében. Ezért újra és újra ismételni kell, hogy a filmművészetben
az esztétikumteremtéshez
való viszonya
döntő, nem a
fantázia játékának minél látványosabb tárgyiasítása.

A valóság jelenségeinek megvan a maguk hatása, mely akár esztétikai is
lehet, de a valóság nem művészet. Utóbbi feltételezi az alkotó szubjektum jelenlétét bizonyító formálást. A film, amely mozgófénykép anyagánál fogva szinte eredeti erejével képes megidézni a valóságot, rendkívüli
hatásgyakorlással
tűnik ki. Elegendő a szex és az erőszak szélsőséges jeleneteire gondolni. De ettől a megidézéstől még nem válik m~vészetté.
Ugyanúgy, ahogy egy esztétikai értékű irodalmi elbeszélés megjelenítése
sem teszi azzá. Mindkét esetben (melyek persze általában együtt jelentkeznek) tapasztalható bizonyos esztétikai szegénység, amelyet a film intenzív (bár nem mély) érzelmek előhívás ával pótol. A film mint művészet akkor kezdődik, amikor a hatásforrás valóban sajátosan filmi, amikor az életanyag alakítása dominánsan a filmművészet speciális eszközeivel megy végbe.
Bár már a fényképészi múlttal filmeket készítő Louis Lumiere is ismerte a kompozíció, a beállítás erejét, s a francia impresszionisták
igen
sokat foglalkoztak a fénnyel, a filmművészet lehetőségeit érvényesítő első jelentős lépésnek a filmteoretikusok
és a filmművészek mégis a vágás, a montázs művészeti eszközzé emelkedését tartották. Elismerve,
hogy ez a folyamat elsődlegesen - bár nem függetlenül a német és a
francia avantgárdtól,
illetve David Griffith munkásságától
- a szovjet
avantgárdban
ment végbe, s legfőbb előmozdítója
Szergej Eizenstein
volt.
Sajnálatos, hogy a későbbiekben - a formalizmus vádja miatt - Eizenstein úgy próbálta igazolni filmnyelvteremtési
törekvéseit, a vágás
rendkívüli jelentőségéről tett kijelentéseit, hogyamontázselv
művészeti
egyetemességére hivatkozott. Kétségtelenül minden művészeti ágban érvényesül a montázselv, hiszen elkerülhetetlen a szelekció és a sűrítés. A
filmnyelvteremtés
valóságos folyamata azonban éppen nem az általános
elv alkalmazásával
ment végbe, hanem sajátosságok érvényesítésével nem függetlenül a versmodelltől =, s eredménye a filmköltemény megszületése lett.
Ismeretes, hogy a magyar írók milyen érzékenységgel reagáltak a keletkező új művészet sajátosságaira, elsősorban a montázs lehetőségeire.
De az is ismeretes, hogy - minden fennkölt írásbeli megnyilatkozás,
a
.filmszerű" ábrázolás melletti minden kiállás ellenére - ennek semmiféle gyakorlati következménye
nem lett. S éppen azért nem, mert megmaradtak az általános montázselvnél,
és a korabeli magyar rendezőkhöz
hasonlóan nem jutottak el ők sem a filmspecifikus montázs felismeréséhez.
Hogyan született hát meg a filme1beszélés? Melyek voltak kialakulásának döntő mozzanatai? Milyen alapon lehet a filmnyelv keletkezésével kapcsolatban versmodellről beszélni?
A korai filmművészet illusztratív-drámai
jellegű volt. A legtöbb információt a hosszabb-rövidebb
szövegek (inzertek) közölték a nézővel. s
ezek közé beiktatódtak a külsőséges cselekményes részek a maguk színpadiasságában.
Csak nagyon lassan, egyes filmtípusok (például a western) megjelenésével változott meg a helyzet: már valamelyest dominált
a kép, és kiegészítővé vált a szöveg. Ennek megfelelően egyre inkább a
képekre hárult a hatásosság biztosítása, a történet fordulatainak érzékeltetése is. A képek az általuk megidézett valóság erejét használták fel hatásforrásként. Ugyanez érvényes a történetekre. melyek már ekkor elsődleges hatásgyakorló
tényezők voltak, amennyiben meghatározott
ha nem is esztétikai, de legalább érzelmi - viszonyt kívántak teremteni
a néző és a világ között. Az események, cselekvések, magatartások értékelését kellett adniuk felfokozott érzelmi élményként. S mivel a film

nem volt képes a maga eszközeivel az alkotó ítéletét kifejezni a valóságanyaggal kapcsolatban, így a mindennapok legáltalánosabb kódjait (legsablonosabb jelentéselemeit és komplexumait) használ ták fel. De már ez
is valamiféle szelektálásra és sűrítésre utalt. A kiemelés teljesen érthető,
hiszen a mindennapok hosszú időszakainak szürke egyhangúságából
alig észrevehetően emelkedik ki akár az imádat, akár a jóság, akár a gonoszság a maga felfokozott élményszerűségével. Csakhogy ezek bármelyikének pregnáns kiemelése még nem elegendő. Az egyedi tett nem sűrűsödik érzelmi értékelést kiváltó emberi magatartássá. Ehhez ismétlődésre van szükség. Erre a versre (is) jellemző elsődleges rendező elvre a
film is rátalált. A szélsőséges cselekedetek ismétlődésével - ami az életben is rendkívüli hatástényező - azonban már együtt járt bizonyos szakaszolás, hiszen e nélkül nincs mód ismétlődésre. A film kényszerűen igaz, még meglehetősen támaszkodva az inzertekre - tagolni kezdte az
időt. Ez a valóságtól különböző elbeszélés kezdete. A különbség nyilvánvaló: a valóságban adva van a személyiség, amely magyarázatul
szolgál cselekvéseihez, ezzel szemben a filmben egy cselekvéssor adott,
amelyből összeáll a személyiség. A hős megteremtéséhez és minősítéséhez tehát elbeszélés szükséges. Az általa megkövetelt ismétlés már utalhat a versre, de ez egyáltalán nem szükségszerű, mert nem kizárólagos
sajátosságról van szó, mint ahogy a létrejött elbeszélés sem feltétlenül
filmi, bár például az irodalom külső cselekvések nélkül, közvetlenül is
fel tudja tárni a hős lelkét, személyiségét.
Ez az ábrázolás azonban - többek között éppen a hatás szegényessége miatt - még meglehetősen primitív. Ugyanis a néző így a szerelmes,
a jóságos, a gyűlölködő vagy a gonosz sablonját kapta, nem pedig érzelmeit feIfokozó személyiségek művészi képét. Be kellett vonni az ábrázolásba a színház egyik legáltalánosabb kifejező eszközét, a cselekvésekre
(akár saját tettekre) vonatkozó emberi reagálást. Nyilvánvalóan óriási a
különbség egy önmagában vagy ismétlődésében mutatott, illetve egy
olyan gonosztett között, amikor az is látható, hogy végrehajtóját öröm
tölti el, miközben az áldozatok szenvednek. Túl azon, hogy utóbbi esetben a belső világ feltárása révén az emberábrázolás legalább bizonyos
szintet elér a filmben, az elbeszélés fontos változáson esik át a szakaszolás időtartamának különbözősége miatt. Egyértelmű, hogy az akciónak
(fizikai megnyilvánulás) más az időtartama, mint a reakciónak (pszichikai megnyilvánulás). Arról nem is beszélve, hogy az ismétlődő akciókra
többféleképpen lehet reagálni, továbbá egy hős egyszerű megjelenése is
kiválthat - korábbi tettei, megnyilvánulásai alapján - valamilyen minősítő reagálást.
A filmi elbeszélés a szelektálással és a sűrítéssel elszakad a valóságtól,
de az időtartamok kialakításával mégis valóságosságot sugall. Olyan valóságosságot, amely az irodalomra nem jellemző. (Gabriel Garda Márquez Szerelem a kolera idején círnű regényének például csak jelentéktelen
része külső események leírása, márpedig ez egyáltalán nem kivételes az
irodalmi ábrázolásban, amely közvetlenül képes leírni a hősöket, részletekbe menően feltárva belső világukat.)
A filmi elbeszélés tehát külső eseményekhez való kötöttsége miatt az
időtartam kialakításában különbözik az irodalmi-epikus tól, s emlékeztet
a valóságos történésekre. Ez szépen hangzik, de azért nem egészen ilyen
egyszerű a dolog. A filmelbeszélés ugyanis nem a valóságos cselekvés
külső időviszonylatait célozza meg, hanem a szubjektív időt, amelyet a
cselekvés végrehajtója vagy elszenvedője - esetleg nagyon különböző
módon - érzékel. Így alakul ki az úgynevezett filmidő. Ez kezdetleges
fokon a párhuzamos vágásban jelent meg, amikor két cselekvés, a kiteljesedéshez közeledve, egyre rövidülő darabokban váltakozott. Majd következett a cselekvő vagy szenvedő hős "részekre-szedése" a várakozás
(időhúzás) feszült hangulatának érzékeltetése érdekében. (Utóbbi jól

mutatja, hogy az időtartamokkal való operáció a teret is átalakította a
filmben.) S ezután következett be a döntő fordulat, amely mindmáig
Szergej Eizenstein nevéhez kötődik.
A szakaszolás és az ismétlődés kapcsán nem lehet nem gondolni a
versre, de a versszerűség igazán egy új tényező megjelenésével érvényesült. Ez pedig a ritmus. Az a ritmus, amelyet meg kell különböztetni a
mértéktől, a metrumtól. A vers lényege nem a metrum, hanem a ritmus.
A metrumra a film nagyon hamar rátalált. Nem tudott nem rátalálni,
mert a térbeli lehatárolódás és az elbeszélés nélküle nem érvényesüIhetett. Az időtartamok kialakítása és változása nélkül nincs elbeszélés. A
metrum - az időtartam (méterszerinti) alakulása - természetesen utal az
elbeszélés médiasajátosságaira is. De az alapvető fordulatot a filmelbeszélés kialakításában mégis a ritmus megjelenése jelentette, amely mitegy kitölti a metrum keretét. Míg a metrum a valóságot hozza be az elbeszélésbe, a ritmus az alkotót.
Eizenstein metrikus montázsnak nevezi David Griffith mechanikusan
rövidülő darabokból álló párhuzamos vágását. Ez a vágástípus az idő
húzásával (osztásával) kétségtelenül feszültséget kelt, de ez a feszültségkeltés mechanikus, külsőséges és túlságosan földhözragadt, azaz csak
bizonyos - eleve izgalmi tényezőt hordozó - jelenségek esetében alkalmazható. Eizenstein ezzel többek között a ritmikus montázst állította
szembe, amelyben az izgalmi tényezőként jelentkező két cselekvéssor
váltakoztatását (hosszan kitartható) indifferens jelenségek törik meg. A
feszültség ezzel a mechanikusság kizárásából adódó kiszámíthatatlansággal jelentősen megnő, de ennél sokkal fontosabb a tartalmi változás.
Ismételve, hogy a metrum nem egyenlő a ritmussal, látni kell a formai alakításban tett előrelépést. A metrum legfeljebb a szubjektív idő
visszaadására képes, illetve az elbeszélés elemi strukturálására. A ritmus
ezzel szemben olyan erő, amelyhez egyetlen más tényező hatása sem
mérhető. Ezt már a korai filmteoretikusok is nyomatékosan hangsúlyozták. Nyilvánvaló, hogy a ritmus teljesen átalakíthatja az ábrázolt jelenséget, figurát - és ezzel a hozzá való viszonyt. (Elég az ilyen irányú zenei
kísérletekre gondolni.) Miből meríti a ritmus ezt a rendkívüli - költeményekre emlékeztető - erejét?
Míg a metrum időtartamok váltakoztatása, a ritmusegység olyan szakasz, amelynek legalább két kisebb része van: egy hangsúlyos (arsis) és
egy hangsúlytalan(abb) (thesis). Ezek az ütemként felfogható részek szabályosan (monoritmus) és szabálytalanul (poliritmus) is váltakozhatnak,
különböző kapcsolatba lépve (az ütemen keresztül) a metrummal. S ami
különösen jelentős: a hangsúlyt egyáltalán nem csak a megidézett valóságos jelenség(elem) adhatja meg, hanem a film speciális eszközei is
megteremthetik. A film azonban az első esetben is túlléphet magán a jelenségen - elsődlegesen a környezetet kihasználva, de akár szabadabban, metonimikusan és metaforikus an is. A hangsúly vagy hangsúlytalanság (például a drámai líraivá oldása) ebben az esetben a közbevágott
képektől is függ. De legalább ilyen mértékben függ a világítástól, a plánozástóL (A premier plános kiemelés eleve hangsúlyt ad a képnek.)
A filmművészet akkor kezdődik, amikor a fil me/beszélés lehetségessé
válik, ezt pedig a filmritmus megjelenése teremtheti meg. (A kérdést éppen az teszi aktuálissá, hogy a ritmus hiánya - a metrum elkerülhetetlen jelenléte esetén is - megsemmisíti a filmelbeszélést, és ezzel a film
minden művészeti törekvését). Ezt az összefüggést azért fontos hangsúlyozni, mert a ritmuson kívül a film "beleszólása" az esztétikumteremtésbe igen korlátozott, jóformán alig lehetséges. A művészet (vitathatatlan) kritériuma a strukturáltság, márpedig a film formálásának egyik
legfontosabb eleme a ritmizálás.
A versmodellnek a filmszerkezetben való érvényesülési lehetőségével
szemben felvethető, hogy a filmből hiányzik az, amit a költemény esetében a hangzás jelent. Jelen vannak benne a közvetlen jelentést hordozó
szavak megfelelői, akódként megjelenő valóságelemek, jelen vannak
azok a tényezők is, amelyek a versen kívül nem hordoznak külön jelentést, benne azonban jelentésmódosítóvá válnak, de az egész verset mélyen meghatározó hangzás mintha hiányozna. Valójában a filmnek is
van "hangzása", amennyiben (feltételesen kizárva más tényezőket) magát a 14tványt ennek lehet nevezni. Ahogyaversbeli hangzás nem vezethető vissza egyszerűen a nyelvhez, úgy a filmi látvány sem azonosítha-

tó közvetlenül a valóság elemeivel. Ha ez így lenne, akkor nem lehetne
ritrnizálni - hangsúlyos és hangsúlytalan részeket váltakoztatni, és az
egészet ametrumhoz csatlakoztatni. Ha a film nem tudna - például a
képpé formálással - olyan hangsúlyokat teremteni, amilyenek a valóságban nincsenek, akkor nem jöhetne létre a ritmizálás, és a filmelbeszélés
is lehetetlenné válna. Mindez már az érzelmi-esztétikai hatású minősítésre, valóságátalakításra utal. S így megintcsak a vershez jutunk el.
A valóság költészeti átalakítása - jelentésmódosítása, jelentésbővítése
- elképzelhetetlen metonímia, metafora nélkül. A metonírniát jellemző
rész-egész viszonylat annyira általánosan alkalmazott a filmben, hogy
róla nem érdemes külön beszélni. A metaforákat - a fényképezés lehetőségein alapuló deformálásokon túl - pedig éppen az teszi lehetővé,
hogy az ábrázolás nincs bezárva egy-egy jelenség szűken vett körébe.
(Elegendő például az eső gyakori felhasználására, a természeti jelenségek szerepére gondolni.) Mégis azt kell mondani, hogy a filmben az
alapvető valóságváltoztató eszköz a ritmusra és a metrurnra épülő
struktúra, a hozzá nélkülözhetetlen képkapcsolási módokkal.
A filmnyelv kialakulása idején (a húszas években) kifejezetten az alkotó szubjektum jelenlétét hangsúlyozó filmköltemények születtek (persze születnek ilyenek még ma is). Talán még rímekről is lehetne beszélni
velük kapcsolatban, amennyiben a képi-formai elemekre vágás uralkodott el bennük, és ez összekapcsolódott az azonos motívumok ismétlődésével. Az alkotó szubjektum jelenléte a nagyon szigorú szerkesztettségben fejeződött ki, vált nyilvánvalóvá. A dolgok, események ezekben
a filmi tájversekben, eposzokban úgy átalakultak, ahogy csak egy költemény képes átalakítani a valóságot. A nyelvteremtés szélsőségei után
persze bekövetkezett a visszalépés, ami azért nem jelentette az elért
eredmények feladását, bár a kialakult sajátosságok némelyike visszaszorult. A nagyon szigorúan szerkesztett, kötött (rímes) vers valahogy az
alkotót hozza előtérbe, szinte csak róla szól, míg a mellette kifejlődő szabadvers sokkal jobban hangsúlyozza a mű üzenet jellegét, erőteljesebben
érvényesíti a kapcsolatot ember és ember (lélek és lélek?) között. A film
külső és belső sajátosságainál fogva történeteke t beszél el, s ennyiben az
irodalom epikai műformáira emlékeztet. Ezt a rokonságot nem tagadhatja meg (bár vannak olyan teoretikusok - például Siegfried Kracauer
=, akik cáfolják a filmnek megfelelő irodalmi formák létezését). De a
filmelbeszélés. a filmnyelv magán hordja a versmodell jegyeit is, s ezektől nem szabadulhat meg anélkül, hogy a film ne szűnne meg önálló
művészet lenni.

A jelen

felé

A filmet művészetnek tekintve csak esztétikai szempontból közelíthetünk felé, állandóan számonkérve rajta a belső sajátosságokat érvényesítő esztétikumteremtést, amely elsődlegesen a filmelbeszélésben valósul
meg.
A filmgyártás bővelkedik a filrnnyelvet passzív közvetítő szerepre
kárhoztató művekben, bár ezt a tényt a nagy látványosságok nem egyszer elfedik. Az ezekre épülő fantasztikus, kaland- vagy horrorfilmek
mellett azonban ott van a köznapi(bb) világgal foglalkozó alkotások tömege, amelyek egyre illusztratívabbak. filrnnyelvileg egyre szegényesebbek, egyre jobban uralkodik bennük a verbalitás. És még lehetne sorolni
azokat a tüneteket, amelyek arról tanúskodnak, hogy a legtöbb alkotás
nem más, mint az irodalmi(as) elbeszélés színészekkel való megjelenítése anélkül, hogy a film a maga sajátos lehetőségeivel élve igazán beavatkozna az esztétikumteremtésbe. Mindezekkel a tömegigény nevében létező alkotásokkal szemben a filmművészet megújulását, gazdagodását,
lehetőségeinek bővülését kívánók nem feledkezhetnek meg arról, amiről
a film születése tanúskodik: a versmodell érvényesítésének jogosságáról
a filmelbeszélés kialakításában, azaz a valóság filmesztétikai megragadásában.
A filmművészet fejlődést, változást ösztönző vizsgálatában többféle
viszonyítás és hasonlítás érvényesülhet. Közöttük kell helyet kapnia a
versszempontú elemzésnek is, amely egyáltalán nem erőltetett, hiszen a
film születési sajátosságaira támaszkodik.

PROGRESSzív FOTÓ
A Szellemkép

gondozásában
Miltényi Tibor
kötete

megjelent

A könyv a progresszív fotóművészet felől értelmezi
a fotótörténeti folyamatot, festészet és fotó kapcsolatrendszerét, s az egész művészettörténeti tradíciót
a reneszánsztól a posztmodern végéig. A hangsúlyt
a klasszikus és modern művészet folyamatosságára
- vagyis azonosságára - helyezi, s a technikai képeket is e fejlődés szükségszerű állomásaiként értelmezi. Kísérletet tesz a speciális fotóművészeti
esztétikum definiálására is, tudva, hogy a határesetek, a fotószerűtlenség és az anyagszerűtlenség
is adott esetben része lehet a jelenségnek. A fotótörténeti folyamatok leírásával párhuzamosan a fotóesztétika problémáit
is rendszerszerűen
közelíti
meg; voltaképpen egy fotó- és művészettörténetből
indukált fotóesztétikát ír. (Az Egyetemes fotó rész
konklúzióinak hitele épp a Magyar fotó fejezet interjúiból következik.) Az illusztrációként válogatott kortárs fotók egyúttal a magyar progresszív fotóművészet reprezentáns - a friss fejleményekre is figyelő
- albumává teszik a könyvet.

A 146 oldalas, 56 fotót tartalmazó
ára 350 Ft.

kötet

Kapható az írók Boltjában
(Budapest, VI. Andrássy út 45.),
a Könyvesházban (VII. Király u. 50.),
Szegeden a Sík Sándor könyvesboltban,
valamint megrendelhető a szerkesztőség c'ímén:
Szellem kép, 1072 Bp. Dob u. 20.

A HANG TARTOMÁNYA

A film sajátosságát, egyedi, semmilyen más kifejezési eszközhöz nem
hasonlítható jellegét a mozgó, mechanikusan
rögzített fénykép teremtette meg. Elméletalkotók sora értett egyet ebben a kérdésben, és ez a felfogás nem kis mértékben járult hozzá a film mint művészet elismertetéséhez akkoriban, amikor még néma volt. Sok szakíró szükséges rossznak,
a film elfajzott leszármazottjának
tekintette a hangosfilmet, mert elherdálta azt a művészi örökséget, amelyet a némafilm művészei oly sok fáradsággal megteremtettek.
A hang csak annyiban számíthatott elnéző jóváhagyásukra,
amennyiben a valóság minél tökéletesebb érzetének felkeltésében szerepet vállalt, feladatot kapott. Így is az a felfogás vált
uralkodóvá e korai elméletalkotók körében, hogy a hang csak a mozgókép (igaz, valóságos, természet adta) kiegészítője, csatlósa, amelynek feladata híven szolgálni a képekben előadott történetet, elősegíteni megértését.
A hangrögzítés
lehetősége, elterjedése a filmiparban azonban - függetlenül attól, hogy erről tudomást akartak venni, vagy sem - teljesen
átalakította a kifejezési eszközt, fejlődését új irányba terelte. A forgatókönyv - amelyben gondosan rögzítették a felveendő jelenetek sorát, a
beállítások rendjét - minden eddiginél jelentősebb szerepet kapott. Új
filmstílus. az ellenpontozáson
alapuló új jelenetépítkezés
alakult ki, s ez
fontos, már-már meghatározó szerepet szánt a hangzás elemeinek. Több
mint húsz esztendőre volt szükség mégis, hogya hang - első ízben az
ún. cinéma direct irányzatával
- az őt megillető rangot megszerezze;
hogya film ne csak éljen a hangrögzítés lehetőségével. de gazdagítsa is
vele eszköitárát.

A hangosfilm születése
"Vajon mi az oka annak - teszi fel a kérdést [ean-Louis Comolli -, hogy
éppen akkor, amikor a némafilm - a montázstechnika
fejlesztésének köszönhetően - elérte már-már tökéletes, de mindenképpen
legfejlettebb
formáját; amikor - a korszakban használatos kifejezésekkel élve - 'a képek zenéjévé válva 'az irodalommal egyenrangúvá'
nemesedett, a hangosfilm egy csapásra idejét múlttá tette a másfél évtizeden át finomított
kifejezésformát, amelyről hívei oly büszkén állították, hogy képes nélkülözni a beszédet." (Comolli, [ean-Louis: Caméra, perspective, profondeur de
champ. Paris, 1971.)
Nem véletlen, hogy a hangosfilm Hollywoodban
győzedelmeskedett
és nem egyebütt. A montázs - Griffith filmjeit kivéve - sosem tudott
gyökeret verni Hollywoodban.
Az amerikai filmipar tudatosan utasította
el a montázs elvét és gyakorlatát - véli Comolli -, mert ellentétben állott
a Hollywoodban
alkalmazott cselekmény-logikával.
Amikor az amerikai
filmipar pártfogásába vette a hangosfilmet. nem a fejlődésre reagált érzékenyen, sokkal inkább eszközül használta abban a konkurenciaharc-

ban, amely a különböző
gazdasági
érdekcsoportokat
szembeállította
egymással.
Az első sikeres hangrögzítő-reprodukáló
eljárás, a Vitaphone tulajdonjoga a Morgan bankház érdekcsoportjához
tartozó Western Electric
tröszt birtokában volt. Ez utóbbi ellenőrizte a nagy filmvállalatok többségét is. Hiába propagálta a Vitaphone-t, süket fülekre talált a filmvállalatok vezetői körében, akik - a világpiac ellenőrzését megszerezve
nem kívántak változtatni a már bevált némafilm-formán.
A hangosfilm
ugyanis a nemzeti nyelveket állította volna előtérbe, akadályozva ezzel
az amerikai filmipar hegemóniára
törekvő köreinek üzletpolitikáját,
és
jelentősen növelte volna a filmekre fordított kiadásokat. Egy csőd előtt
álló kis vállalat, a Warner merészsége kellett ahhoz, hogy - vesztenivalója már nem lévén - megkísérelje a reménytelen t. 1926-ban elkészült,
majd megjelent a mozikban az első hangosfilm, a Don Juan, és sikert
aratott. A Western Electric igyekezett kettős hasznot húzni belőle. Eladta
a Wamernek a Vitaphone-eljárást,
vetélytársának,
a Foxnak pedig a másik, Movietone elnevezésű hangrögzítő eljárást. A Fox 1927 elején megpróbálkozott
néhány rövid hangosfilmmel,
míg a Warner forgalomba
hozta A dzsesszénekes című filmjét, amelynek átütő sikere után életre-halálra menő kereskedelmi háború indult meg a filmvállalatok között. Elgondolkoztató,
hogy a nagy filmvállalatok
konkurenciaharca
csak azután kezdődött, miután a hangosfilm hasznot hozó vállalkozásnak bizonyult, és nem előtte, amikor pedig már tudott dolog volt, hogy technikailag tökéletes, kivitelezhető. Kiderül ugyanis ebből, hogy nem a technika a fejlődés motorja, hanem az "ideológiai
kereslet" (Comolli),
amelyre a technika csak a választ adja meg, és amelyet a kereskedők hivatottak kielégíteni.
Valóban figyelmet érdemlő kérdés, hogy mi magyarázza az első hangosfilm átütő nemzetközi sikerét?
Ennyire érdeklődött
a közönség a
technikai újdonság iránt, avagy a film egyik korábbi, de nem feltűnő hiányosságát ismerte fel hirtelen és tudatosult benne látványosan?
A hang hiányát nem igazán érezte a némafilm nézője, hisz sosem látott/hallott
hangosfilmet - még a hiányt ügyetlenül feledtető kísérlet
(zongora, zenekari vagy lemezkíséret) sem változtatott ezen -, de amint
megízlelte a hangosfilmet. többé nem fogadta el a hang helyettesítésére
szolgáló próbálkozásokat.
Nem kutatták és ezért nem tudjuk, valójában
mi váltotta ki az igény hirtelen módosulását, s növelte oly mértékűvé a
keresletét, hogya filmipar nem várt tovább a hangosfilm piacra dobásával, hiszen a hangrögzítés
és reprodukálás
tudományos
szempontból
megalapozott,
technikailag kivitelezhető eljárása 1910-1915-től rendelkezésre állott.

Bizonyos vagyok abban, hogy a jó hangosfilmnek
mindenekelőtt jó némafilmnek kell lennie.
Henri Chomette, 1929.
A húszas éveket a némafilm egyre finomodó, mind tökéletesebb nyelvezetének széleskörű felhasználása és már-már össztársadalmi méretű elismerése jellemezte. A filmnyeIv - ahogy leglelkesebb hívei nevezték - védelmezői, amint e neologizmus mutatja, a szóösszetétel mindkét tagját
egyenértékű elemnek tekintették. Úgy vélekedtek, hogy a film éppoly
árnyalatokban gazdag kifejezésre képes, mint az írott-beszélt nyelv. [óval mások előtt felismerték azonban azt is, hogy micsoda veszélyt jelent
az új kifejezési forma számára a beszéd (a hang) és annak egyenes következménye, a hangosfilm.
Azt hinnők, a némafilm nélkülözte a beszédet. Holott nem, csupán ez
a beszéd nem hallatszott, hanem látszott. Bevallatlanul elismerte ezzel
hogy egyedül a nyelv képes mindenről informálni. Ráadásul, a némafilm sok esetben éppoly bőbeszédű volt, mint a későbbi hangosfilm.
Nemcsak a filmben, de a film körül is nagy zajt csaptak. A filmtörténet egyetlen más korszaka sem dicsekedhet annyi kiáltvánnyal, programnyilatkozattal, pártatlan esztétikai elemzés köntösébe bújtatott szélsőségesen egyéni hitvallással, mint ez az időszak. A szó, a beszéd volt a
célpont. Mivel a szó még nem épült be magába a filmbe, csupán ennek
lehetősége látszott mind valószínűbbnek, a rendszeres támadás inkább
fokozta, mint csökkentette iránta az érdeklődést. Mindazok - így Jean
Epstein, René Clair, Louis Delluc, és a tiszta film legelszántabb védelmezője, Germaine Dulac -, akik egyéb kérdésekben ellentétes nézeteket
vallottak, egyben megegyeztek: rettegtek a hangosfilmtől - mert létükben fenyegette őket.
A nyilatkozatok, cikkek hangvétele szenvedélyes, szerzőik elfogultak,
de sok részigazságot megfogalmaztak. A filmből látszólag hiányzó nyelv
jelentőségével mindezek ellenére maguk is tisztában voltak. Elsősorban
a feliratokat és a színészi játék túlzásait vették célba. "A némafilmet a
maga nemében egyedülállóvá tette, hogy látható formában mondott ítéletet a világról. A legvisszataszítóbb dolog megnemesült, rejtély vette
körül. A szereplők nem beszéltek, és ez arra késztetett bennünket, hogy
elképzeljük, mit mondanának, miért cselekszenek úgy, ahogy teszik. A
feliratok segítettek ebben, megpróbálták orvosolni azt, amit sokan a film
legnagyobb vétkének, alapvető gyengéjének tartottak. Holott valamennyien éppen a feliratokat véltük feleslegesnek a némafilmben. Hála
istennek, az ember hamar elfelejtette őket. A feliratok arra az ellenszenves dologra vállalkoztak, hogy érzékelhető formába öntsék mindazt,
ami bennünk csupán megérzés volt. A költészet világából visszavezettek
a legridegebb valóságba." (Fondane, Benjamin: Du muet au par/ant: grandeur et décadence du cinéma. Paris, 1930.)
Már ekkor is zavarta a film nézőjét a színész túlhangsúlyozott gesztusa, torzító mimikája, amit egyáltalán nem indokolt a hang hiánya, még
kevésbé a színháztól örökölt játékstílus elterjedése a filmen. A színész
ösztönösen arra törekedett, hogy a hiányzó beszédet, a szóbeli kifejezést
gesztusokkal (gesztusnyelvvel) helyettesítse. Nemcsak azt akarta mozdulataival elmondani, ami a szavakban bennefoglaltatott volna, hanem azt

is, ahogy a szavak (pontosabban a hangsúly; a kiemelés) tolmácsolták
volna. A film ezzel kialakított egy olyan gesztusnyelvet, amely a beszélt
nyelvet helyettesítette, és amelyben minden mozdulatnak, minden arckifejezésnek mondatokban meghatározható, a mondattal egyenértékű (egységnyi) jelentése volt. Ez a torz, mert túlzó gesztusnyelv mindennél inkább arra - a beszéd hiányára - irányította a figyelmet, aminek feledtetésére kitalálták.
"Edison kinetoszkópja, amelyet 1894 végén láttam Párizsban, a nagy
körúton, bámulatba ejtett. Megéreztem, hogy a mozgófényképekre komoly jövő vár. (... ) A vásznon megszólaló ember ötlete mindig is foglalkoztatott. Ennek szellemében kötöttük össze 1900-ban a fonográfot a vetítőgéppel, és ez a próbálkozás Edison kinetoszkópjának egyik változata
volt. Később - hogy a lemezjátszót ne zavarja a vetítőgép vibrálása - a
fonográfot a vászon közelében helyeztük el, és villamosáram segítségével távösszeköttetést hoztunk létre a két készülék között. A fonográf
megindulása hozta mozgásba a vetítőgép motorját. Csak később tudtuk
meg, hogy Berthon hasonló elképzeléssel nyújtott be szabadalmi igényt.
Nem hiszem, hogy bárki nyilvánosan előttünk mutatott volna be hanggal szinkronba hozott képet. A kísérletre 1902. szeptember 12-én került
sor a Francia Fényképészeti Társulat közönsége előtt.
A bemutató sikere láttán alakult ki bennem a meggyőződés, hogya
jövő a hangosfilmé. (... ) Laboratóriumainkban hozzáláttunk a képet és a
hangot szinkronba hozó, három vezetővel működő, villamosárammal
forgatott motor kipróbálásához. Frely egy távolban elhelyezett mikrofonnal próbált hangot rögzíteni, M.G. Laudet a sűrített levegő segítségével felerősítendő, reprodukálásra alkalmas hangrögzítéssel kísérletezett.
1910. december 27-én a Tudományos Akadémián bemutattuk a kronofont, Arsonval professzor beszélő képmását, majd röviddel ezután megkezdtük a hangosfilmek kölcsönzését Franciaországban és külföldön
egyaránt. Kialakítottuk a kronofon egyszerűsített változatait, amelyeket
kis mozikban is működtethettek. Mielőtt véglegesen elfogadtuk volna a
lemezt mint hanghordozót, szerettük volna kipróbálni az optikai hangrögzítést. TIsztában voltunk ugyanis azzal, hogy a mechanikus hangrögzítés során, bármilyen tökéletes legyen is a készülék, mindig torzul a
hang - pl. a tű és a lemez találkozásakor, midőn belevéssük a hangokat
a viaszba, vagy a felvétel elkészülte után, a visszajátszáskor -, a készülék felerősíti a barázdában futó tű sercegését. A tű és a lemez hamar kopik. A hosszabb hangosfilmek több lemezt követelnek és a lemez cserélése vetítés közben gyakran zavart okozott. Az optikai hangrögzítés
mindezeket a kellemetlenségeket kiküszöbölte volna. (... ) Kísérleteinket
egy kimondottan a hangfelvétel céljára szánt nyersanyaggal végeztük.
Függetlenítettük a képcsíktól és a perforációk közötti teljes területét - 25
mm-t - felhasználtuk. Petersen és Poulsen, dán mérnökök ugyanezekkel
a kérdésekkel foglalkoztak. Egyezséget kötöttünk velük, és ennek eredményeként születtek azok a hangosfilmek, amelyeket kölcsönöztünk."
(Gaumont, Léon: ElőszóP. Hemardinquer: Le cinématographe sonore című
művéhez. Paris, é.n.) A filmszalagra történő hangrögzítést lényegesen
megkönnyítette a trióda-lámpa felfedezése. Új eljárások születtek, köztük Th.W.Case és Lee de Foresté Amerikában, Massolle-é Németországban, Lauste-é Franciaországban, akinek 1912-ben sikerült megoldania a
hangrögzítést.

Meggyőződésem, hogy sértett hiúságnak nincs
helye, és valamennyiünknek újra kell kezdenie a
pályáját.
Henri Fescourt, 1929.
Nem tévedtek tehát azok, akik a némafilmet túlságosan "beszédesnek"
vélték. Hangot adtak a bennük munkáló szorongásnak és eközben mélyebb igazságra leltek. Féltek a nyelvtől, hiszen akkor, amikor ők gondolataikat fogalmazták, egymást követő képek nyelveként képzelték el a
filmet. Valójában egy megjelenésében a nyelvtől eltérő, de lényegében
vele egyező, nyelvi jellegű tevékenységben vélték fellelni a film valódi
mozgatóerejét. E gondolat nem tudatosult bennük (hisz koruk részesei
és nem később élő krónikásai voltak), de írásaik mélyreható elemzéséből
kiderül ez a mechanikus nyelv-koncepció, amelynek röviden összefoglalható lényege: a beállítás a szóval, a képsor a mondattal egyenértékű;
a képekből képezzük a képsorokat (mint a szavakból a mondatokat).
A saját gyakorlatán eltöprengő vagy mások munkáját értékelő "elméletalkotó" ezzel - szándékával ellentétben - ahelyett, hogy a magasba
emelte volna, sárba rántotta a filmet. Olyan összehasonlítási alapra helyezte, ahol csak alacsonyabbrendű volta, nem pedig magasabbrendűsége derülhetett ki. Egy kifinomult, évezredek alakította kifejezésmóddal
összehasonIítva még szembetűnőbb é vált a némafilm hiányossága.
Egyedüli lehetőségük - ha már mindenáron összehasonlltásba bocsátkoztak - az lett volna, ha elismerik a némafilm kimunkálatlanságát, erre
azonban nem akadt példa.
"A köznapi színvonalú filmek is sejtették már az elérendő ideált: ismét létrehozni az arckifejezések nyelvét, amiről évezredek óta megfeledkezett az ember. Új kifejezési formát teremteni, amely nemcsak a beszéd
helyébe lépne, de annak korlátait is érzékéltetné. és igényelné a néző
közreműködését, azt a piciny álmodozást, amely szükséges, hogy eleressze magát, beleélje magát a látottakba." (Fondane, Benjamin: i.m.)
A némafilmről írott elméleti cikkekben ott rejlik az összes ellentmondás, amely a hangosfilm megjelenése után nyílt polémiát eredményez.
Azt hihetnénk, hogy a hang nemcsak a filmet, hanem a filmelméletet
is átalakította. A legérdekesebb, legnagyobb tanulság, hogy egyáltalán
nem így történt. A hangosfilm térnyerése dacára az (elmélet)alkotók továbbra is (és még jó ideig) a némafilmben gondolkodtak. Úgy érveltek,
mintha a hangosfilm nem létezett volna. Kivétel akadt, ha nem is sok.
Azok között, akik korán megértették, hogy a hangosfilm merőben
más, mint a néma, hogy nem egyszerűen a képről és a hangról van szó,
hanem egy új kifejezési formáról. az első helyen Marcel Pagnol állt. (Bazín, André: Le eas Pagnol. ln: Qu'est-ee que le cinéma? ll.)
,,l930-ban, a LeJournal című lapban közölt cikkemben jeleztem a hangosfilm érkezését és megjósoltam diadalát. Jeleztem a némafilm halálát,
egyben a színház halálát. A némafilm meghalt, a színház agonizál. (... )
A közönség azonban örömmel üdvözli a lehetőségekben gazdag új művészet születését. Melyek e művészet törvényei? Milyen a technikája? E

kérdésekre állítólag mindenki választ tud adni. Sajnos. A kisdiák jóhiszeműségével és hitével közeledtem az új művészet felé. Tanulni vágytam. Példaképeket kerestem. Sokat találtam, de kiderült róluk, hogy ők
sem tudnak semmit. Sőt, még ennél is kiábrándítóbb volt látnom, hogy
azt hitték, tudnak. Titkaik. szabályaik egy eltűnőben lévő, haldokló művészetet idéztek. (... ) A némafilm, mozgóképek segítségével, egy komikus vagy drámai történetet mesélt el. Legnagyobb hátránya az volt,
hogy mindezt beszéd nélkül kényszerült elmondani. (...) A némafilm-alkotók (...) fokozatosan lemondtak a mozdulatok nyelvéről és más módon próbálták kifejezni magukat.
Voltak, akik azzal próbálkoztak, hogy elrejtettek a vászon mögött egy
beszélőt, aki magyarázta az eseményeket. Ez az eljárás csekély sikert
aratott, és hamar felváltotta a filmbe ékelt felirat. A felirat sem volt túl
ötletes megoldás. (...)
Évek munkája és néhány zseniális alkotó tevékenysége fokozatosan
háttérbe szorította a feliratokat a filmben. Charlie Chaplin, (Abel) Gance, King Vidor, (Maurice) Tourneur, René Clair rátaláltak aritmusra. Felfedezték, hogyan kell tagolni a történetet. (... ) Művészetet teremtettek.
(... ) Mikor e művészet kiteljesedett, Amerikában megszületett a hangosfilm."(... ) (Pagnol, Marcel: Cinémaiurgie de Paris. Les Cahiers du Film,
1933. december 15.)
Pagnol megnyilatkozása ritkaságszámba ment. Az elméletalkotók
többsége nem módosította korábbi véleményét. Nem a látható hangosfilmből, hanem egy feltételezésből indultak ki. Amikor mégis kinyitották
a szemüket és fülüket, már nem magát a hangot, hanem felhasználásának helyességét vonták kétségbe. Reménykedtek, hogy a hangosfilm
csak múló divat; hogy a hangot nem a valóságérzet erősítésére, hanem
csak öncélúan használja fel.
"A mindent uraló beszéd, amitől annyira irtózunk. most hatalomra
került a filmben is. Elfogadhaljuk-e uralmát? Nem undorodunk-e annak
a valóságnak láttán, amelyről tájékoztat? (...) Nincs többé félreérthető a
filmben, és éppen ez benne a legellenszenvesebb. (...) A hangosfilm célkitűzése - amint kezdeti próbálkozásaiban kibontakozik - nem az, hogy
a valóság tökéletes mását adja - amelyet nem tud kifejezni eszközeivel -,
hanem hogy a valóság látszatát adja, ahogy az operett, az opera vagy a
varieté teszi. A hangosfilm bizonyára nem tiszteli majd a hely és a cselekmény egységét; nem elégszik meg három vagy öt felvonással. hanem
a regény elbeszélő technikáját átvéve, gyors jelenetváltásokra épít. (...) A
ritmus, azaz a montázs minden jelentőségét elveszti a hangosfilmben. A
párbeszéd, az ének, a tánc veszi birtokba a filmet, szinte állóképpé merevíti, amit féltve vált fel másikkal a rendező, nehogy megértését megakadályozza, nehogy a hang és a színészi játék minőségét veszélyeztesse. (... ) A beszéd, a zajok csak akkor járulhatnak hozzá hasznosan egy
művészet megteremtéséhez, ha alávetik magukat a kép uralmának, ha
azt igyekeznek érzékletesebbé tenni. (...) Elviselhetetlen, amikor öt percen át ketten beszélgetnek, megnevezik a látottakat. A film maradjon csak
néma." (Fondane, Benjamin: i.m.)
Érdekes az az elméleti kísérlet, amely különböző értékek szerint osztja meg a hang tartományát. A hangot nem en bloe utasítja el, csupán a
beszédet véli feleslegesnek. A zene, a zajok és a zörejek - kiváltképp, ha
megfelelően használják őket - jelentősen gazdagíthalják a filmi kifejezés
regiszterét.
"A valóságos filmzene, a jövő filmzenéje egészen más elemekből áll
majd, lesz benne például vízcsöpögés zaja, kocsikerék csikorgása, éles
rendőrsípszó. motorberregés, írógépkopogás, harangzúgás, valaki nevetése, gyereksírás, pacsirtaszó, malacröfögés. gyengéd, szerelmes gügyögés. Mindeddig azonban ezt szinte senki sem vette figyelembe. Várom
azt a rendezőt, aki képes lesz majd kifejezni az eső poézisét, a csepegéstől a vihar felgyorsult ritmusáig. a ház mellett felejtett játékdobra hulló
vízcsepp zajáig." (Le Sidaner, Louis: L'avenir du cinéma parlani, 1929. ln:
Les maehines qui parlent. Paris, 1941.)
"Kitaláltak egy nevetséges szömyet, a hang nélküli hangosfilmet, ami
teli volt ajtónyikorgással, kanalcsörömpöléssel, ami nyögött, kiabált, nevetett, sóhajtozott. zokogott, de sosem beszélt. Elmagyarázták nekünk,
hogy 'ez az igazi film', bár mi jól tudtuk, miért marad néma gyermekük. Mert nem tudták szóra bírni.( ...) 'A némafilm sajátos technikája,
amely a beszéd kiküszöbölésén alapult, nem követhető a hangosfilmben: E törvényszerűséget más formában is megfogalmazhaljuk: 'min-

den olyan hangosfilm, amely hang nélkül is vetíthető és mégis érthető
marad, nagyon rossz hangosfilm'." (Pagnol, Marcel: i.m.)
A hangról és -a hangosfilmről folytatott elméletí vita múló időtöltésnek bizonyult, hívők és hitetlenek szűk körére korlátozódott. A valóság
kiábrándítóan egyszeru volt. A hangosfilm megszületett és jó egészségnek örvendett. A némafilm haldoklott és rövid távon halálra volt ítélve.
A hang természetes könnyedséggel, szinte észrevétlenül vette át a hatalmat a filmiparban, miközben e vita folyt. A hang már tényszerűen jelen volt, de még mindig vitatták létjogosultságát. Magyarázták, hogy
mit sem változtat a film lényegén; hogy a hang megjelenése ellenére a
filrni ábrázolás törvényszerűségei, a film építkezésmódja változatlan
maradt. A jó hangosfilm - összegezte sokak véleményét Alexandre Arnoux - mindenekelőtt jó némafilm, és a hang csak a filmet tökéletesítő
felfedezések egyike, jóval csekélyebb értékű találmány, mint a filmet forradalmasító nagy közeli alkalmazása.
"Az összhatás eleinte zavaró. Bárki bárhol beszéljen, a hang mindig
egy irányb ól, a vászon mögött elhelyezett hangszóróból érkezik. A kép
és a hang tökéletes összhangban van, a néző mégis furcsa zavart érez.
Ha ennek okáról faggaljuk magunkat, rájövünk, hogy a szájmozgás és a
szótagok összhangja még jobban megköveteli a valószerűséget, mint korábban. A rendező ezért, ha csak lehet, kerüli a beállítás-váltást, nem
keres mindig eredeti felvételi szöget, legalábbis azokban a jelenetekben
nem, amelyekben a szereplők beszélnek. A film ezáltal (pontosabban ennek hiányában) hallatlanul egyhangúvá válik, szinte vánszorog előre.
Olyan színházi előadásra emlékeztet, amelyben minden szereplő a rivalda előterében mondja el a szövegét. Amint megszűnik a beszéd kötelezettsége, a figyelem ismét erőre kap. Kérdés, vajon a hang nem árt-e
többet, mint amennyit használ a filmnek? (...) Próbálok elfogulatlanul
ítélkezni, de nem sikerül. (...) Nagyon szeretem a filmet, a fény és árnyék játékát, az áhítatos csendet, a gyorsan váltakozó képeket és főként,
hogy háttérbe szorította a beszédet, amely rabszolgaságra kárhoztatta az
embert. Hittem, reméltem. hogy a csoda sokáig tart, de most egy barbár
felfedezés mindent rombadönt. (... ) Nem maradhatunk közömbösek.
Valami véget ért, vagy valami kezdődik - senki sem tudja. Csak azt
tudjuk, hogy valami meghatározó történik a film világában. Nyissuk ki
a szemünk és fülünk. (... ) A film újjászületésének vagy halálának leszünk-e szemtanúi, ez most a nagy kérdés." (Alexandre Arnoux. In: Clair, René: Réflexion faite. Notes pour servir li l'histoire de l'art cinématographique de 1920 li 1950. Paris, 1951.)
"A hangosfilm-stílus megszületett. Megpróbálom összegezni a fontosabb jellernzőit. Kevés benne a folyamatos beszéd. A zajokat gondosan
megválogatják. Minden olyan elemet kihagynak, amely nem atmoszféra-teremtő, amely nem járul hozzá a lényeghez. A zene szinte észrevétlenül köti össze az első képet az utolsóval. A hangzás növeli a valóság
érzetét. A film szinte térhatásúvá válik: szereplők, tájak emelkednek ki.
Hosszantartó csönd, amellyel - milyen furcsa - a hangosfilm ajándékozott meg bennünket. (... ) Az új mesterség legfőbb buktatója az adagolás,
a látvány- és hangzáselemek összekapcsolása. Egyetlen hiba, és minden
felborul (... ) A derék mesterembert semmi sem menti meg a bukástól
(... ), a silány és a tökéletes között nincs középút. A hangosfilm a középszerűség halála." (Alexandre Arnoux: i.m.)

A mindent uraló beszéd, amelytől annyira
irtóztunk, most hatalomra került. (.. .) Nincs
többé semmi félreérthető a filmben, és éppen ez
benne a legellenszenvesebb.
Benjamin Fondane, 1930.
Ha eltekintünk a mélyben munkáló, a lét és a további munkalehetőségek felett érzett aggodalmaktól, a mából visszatekintve érthetetlen, hogyan lehetett kétségbevonni, hogy a hangrögzítés eddig nem tapasztalt,
új lehetőségekkel gazdagíthalja majd a filmművészetet; hogy a hang
mint új eszköz, érdemben késztet állásfoglalásra, érzelmektől. elfogultságtól mentsen, a korábbi állásfoglalás felülvizsgálatából kiindulva.
A hang bevezetése - az elterjedt vélemény től eltérően - kétségtelenül
közelítette a filmet a színházhoz, az elméletek viszont épp az ellenkezőjét kísérlik bebizonyítani. A beszédnek a színházban illetve a filmen betöltött funkciójában vélték fellelni a különbséget. A beszéd (a szöveg) a
színházban lényegmeghatározó: a cselekményt szavakban tárják a néző
elé, szavak nélkül nincs színház. A filmben, ezzel szemben, a beszéd
csak a lényegi összetevők egyike, bár fontos a szerepe, nem nélkülözhetetlen, mivel a film képekben ábrázol. Jelentős, megkérdőjelezhetetlen
különbözőség.
A szó azonnal mond valamit a nyelvet értőnek, a képet, a zenét, a
zajt viszont magyarázni kell. A jelentés felfogásának, a nyelv értelmezésének folyamata nem olyan természetes más szemiotikai rendszerben,
mint magában a nyelvben, azok nem alakíthatók olyan könnyen. A dialógus - vélték ·anémafilm elméletalkotói - sosem illeszkedik szervesen a
filmbe, mindig kissé többet mond a kelleténél. A szöveg nem idomul
alázatosan a film szerkezetéhez, hanem mindig az előtérbe tolakszik.
Nem a filmből szól, hanem a film előtt szól. A képek, a zene, a zajok harmonikusan illeszkednek a film egészébe, anyagát képezik. A szöveg sosem.
A szöveg szerepéről vallott nézeteiben talán Marcel Pagnol tévedett a
legkevesebbet ebben a kritikus időszakban, amikor nagyon nehéz volt
egyáltalán nem tévedni. Sokan elfogadták a beszédet mint szükséges
rosszat - a kevésbé rossznak látszó hangeffektusok mellett-, arra gondolván, hogy minimálisra redukálhalják jelenlétét, és kevesen néztek
szembe azzal a ténnyel, mint Pagnol vagy Clair, hogya hang nemcsak
zajokból és zörejekből áll, hozza magával a beszédet, amitől nem félni,
hanem amivel élni kell.
"A 'beszédes film' (le film parlant) még nem rninden, létezik már a
hangosfilm (le film sonore). A beszéd nélküli film hívei már csak abban
reménykedhetnek, hogy a hangosfilm képes lesz útját állni a beszédes
film hatalomátvételének.
Szeretnénk hinni, hogyamozgóképet kisérő zörejek és zajok kielégítik a tömeg várakozását; feledtetik a párbeszédet és 'a valóság' kevésbé
veszélyes látszatával ajándékoznak meg a hangosfilmben, mint a beszédes film tenné.
Félő, hogy ez a megoldás csak félig elégíti ki a nagyközönséget. Majd
mindenki elismeri a gépzene erényeit, mert jobb, mint a zenekar improvizálása. A zajokról már nem ilyen egyértelmű en kedvező a véleményük. A zajok indokoltsága a legtöbb esetben kérdéses. Első hallásra
meglepőek, szórakoztatóak, azonban, ha már részt vettünk egy sor hangosfilm vetítésén és túlestünk a pillanatnyi csodálkozáson, kiderül, hogy
a zajok világa sokkal korlátozottabb, mint korábban hittük volna." (Clair, René: Lm. Paris, 1929.)
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Archívumi vágószoba. Mindenfelé filmtekercsek oszlopai. Az egyik vágóasztalnál egy kedves szemüveges lány, GERÉB ANNA ül, és odaadá, átszellemült tekintettel valami régi dokumentumfilmet
néz Lev Tolsztojról. Hirtelen kimerevíti
a képet.

Személyek
GERÉBANNA
SÁNDOR

GERÉBANNA (nagyot sóhajt) Tessék. Hát nem fantasztikus? Ö az. Itt sétál velem szembe. Nem, ezt be kell tenni a programba! Pont Tolsztojt
akarják kihagyni? Akkor mi értelme volt az egésznek? "Az orosz némafilm nem jelentős." De ez nem az orosz némafilm. Ez Lev Nyikolajevics
Tolsztoj! Azért csináltak róla felvételt az örökkévalóságnak, hogy itt porosodjon egy dobozban? Száz éve várjuk már, hogy száz éves legyen a
film. De ha most sem lehet egy ilyen kincset megmutatni, akkor mikor?
Mindig az a semmitmondó vonat! Tolsztoj és egy vonat! Jó, elismerem, a
vonat kell, de most mindenki utazzon Moszkvába, ha fel akarja idézni
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magának Tolsztojt? Hát pont az a dolog értelme, hogy nem kell Moszkvába utazni, hogy elég beillni egy vetítőbe, és bármi megelevenedik!
Nem, ezt nem fogom hagyni. Ha másképp nem megy, hozzáragasztom
valamelyik francia blődlihez. (Végigpörgeti a tekereset. beteszi a dobozába,
és a helyére viszi) Jaj, istenem, hát ezért vesződtünk annyit Natasával? Kicsempészte a raktárból, elintézte, hogy egy üveg pálinkáért másolatot
csináljanak róla, én vámpapírok nélkül áthoztam a határon, és akkor
tessék ... "Az orosz némafilm nem jelentős." Minden dokumentumfilm
jelentős, ennyit azért már illene tudni. De különben is: mi a baj az orosz
filmmel? Már a kezdetektől olyan erős képi fantázia jellemzi, amiről a
franciák meg a dánok. .. Jó, ne legyünk igazságtalanok. Én is szeretem
Asta Nielsent. De miért kell teljesen leírni az oroszokat? Annak idején
Magyarországon igen komoly érdeklődés volt az orosz cári híradók
iránt. Nemrég egy játékfilmbe bevágva fedeztünk fel egy koronázási felvételt, ahol persze csak azt látni, hogy valami óriási tömegben egy díszes hintót visznek. Ennyit tudott rögzíteni a francia operatőr. hiába
I896-ban még ők se tudtak zárt térben filmezni. Templomban különben
is tilos lett volna. (Valamit keres a dobozok között) Hol is van ez a Sztyenka
Razin? Nem látom. (A telefonhoz lép, egy melIékálIomást tárcsáz) Halló, Babi? Szia, Anna vagyok. Te, a Sztyenka Razint kihoz tátok? Nem látom, és
nagyon kéne. Jó, várok. Kösz. (Leteszi a kagylót) Nem hozták ki. Nem
baj, várunk egy kicsi~.Az első orosz játékfilm. És már ebben is van legalább három plán. Ugyhogy nem kell annyira lenézni az oroszokat.
Vagy ott a Szevasztopol védelme. Micsoda tabló, micsoda szuperprodukció! De nem is ez benne az érdekes, bár kívánesi lennék, hol készült
még ilyen monstre film I91I-ben. A végén dokumentumfelvételeket láthatunk a háború veteránjairól. Abszolút modern, új hullámos megoldás.
(A zsebéből előszed valami összegyűrt listát) Hát nem i!]az! Ezt is kihúzták!
Na nem! Visszaírom. Január 5. Szevasztopol védelme. Igy ni. Azért ez már
a filmtörténet megcsonkítása lenne. Hol keverték még akkoriban a fikciót a dokumentummal? Persze a Napóleon Moszkvában bennmaradt. Pathé-produkció, tehát szent és sérthetetlen. Nem baj, ez egy érdekes film,
és orosz a rendezője, Goncsarov. Meglepően tárgyilagos képet fest az
I8I2-es hadjáratról. (Fe/sóhajt) Lassan hozzák ezt a Razint. Mindegy, addig belenézek a Hol az igazság?-ba. Talán az első film az oroszországi
zsidó pogromokról. I913-ban csinálták. Még ekkor is a szabadban kellett
díszletekkel felépíteni a belső tereket. Nagyon érdekes, mert mi történik? Zajlik a dráma, amikor egyszer csak jön egy szél, és elviszi a berendezést. A különös az, hogy ennek ellenére nem zökkenünk ki a történetből, az ábrázolás hiteles marad. Na nézzük csak. (Elindítja a vágóasztalt)
Nyílik az ajtó, SANDOR

tol be néhány újabb tekercs et.

SÁNDOR Csókolom, Annácska. Meghoztam a Sztyenka Razint. Jól mondom?
GERÉB ANNA Remekül. Köszönöm, Sanyi. Oda lehet tenni a többihez.
Látod ezt? Egy I9I3-as film. Hát nem fantasztikus?
SÁNDOR De igen. Vita egy szál se. Annácska. kérdezhetek valamit? A
neretvai csatát mikor nézzük?
(jolytatjuk)

seregszemléje

(február

9-15.)

Öt estén keresztül olyan érdekes, a francia filmművészet sokszínűségét bizonyító filmeket mutatunk be, amelyek legtöbbje még ismeretlen a magyar nézők előtt. Az alkotások nagyrészt az utóbbi
években készültek, tehát egyben egy válogatás a fiatal generáció
(van köztük más francia nyelvterületről származó filmes is) munkáiból, melyek mind kortárs témákat dolgoznak fel.
A vetítéseket követően beszélgetéseket tervezünk néhány Franciaországból érkezett művésszel, illetve francia és magyar filmes
szakemberek eszmecseréjére is sor kerül az alábbi témákról:

•
•
•
•
•

a francia film új irányzatai
a francia film gyártása és forgalmazása
filmkészítés
francia filmes folyóiratok
művészfilmek terjesztése

Február 9. csütörtök

18.30
20.30
Február

10. péntek

18.30
20.30
Február

ANTONIO BARÁTNÖJE (1992)
r: Manuel Poirier
MÁSOKKAL ÖSSZEZÁRVA (1992)
r: Simon Reggiani

11. szombat

18.30
20.30
Február

HÓ (1981)
r: Juliet Berto, Jean-Henri Roger
HATSZÖG (1992)
r: Malik Chibane

A ROMANTIKUSOK (1993)
r: Christiane Zarifian
BAB EL OUED CITY (1994)
r: Merzak Allouache

13. hétfő

18.30

20.30

A NORMÁLIS EMBEREKBEN
NINCS SEMMI KÜLÖNÖS (1993)
r: Laurence Ferreira Barbosa
KíNAI KISHUGOM (1994)
r: Alain Mazars

Február 15. szerda

18.30
20.30

A HOLDEVÖ (1993)
r: Dai Sijie
NÖK ASITIEN (1993)
r: Jean-Michel Carré
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Tárgyi beszédek
a mindenségrál

Speculum
"Az ember szubjektivitása ... az a ferde
szög, amelyben a világgal szemben áll.
Amit ebből a szőgből láthat, az csak önmagának visszaverődött képe lehet. Az ember
világhelyzete: a tükör."
Hamvas Béla

Kis legendárium a növekvő
városról
"Ti fölfelé tekintgettek, ha fól akartok
emelkedni
Én pedig lenézek. mivelhogy már fólemelkedék"
Nietzsche

A legtöbben jövőt álmodnak. Van,
hogy sikerül olyan álmot látni, amelyben a szabadság, egyenlőség, testvériség áhított vágya a való.
De már nagyon régen nem lehet álmodozni sem ilyesmikről. a félelmeink
is nagyok és csak akkor csitulnak. ha
semmire nem gondolunk. Ez a lebegve
élés, ez a cselekedetnek álcázott érdemtelen és értelmetlen tülekedés tölti
ki mindennapjainkat. Ez a jelenünk. A
múlt? Annyiféle, ahányféle a róla szóló
magyarázat. Bizonyosak még a múltunkban sem lehetünk.
Él egy ember Pécsett, aki hisz. Nem
a balgák, az oktalanok jámbor hitével.
Hisz abban, hogy a látszat ellenére létezik még olyan, hogy EMBER,a szavakkal már sokszor megénekelt, nem a
mások gondolatfoszlányain fölkapaszkodó. Gellér B. István szobrászművész.
"A kövek tanítása néma, megnémítja
azt, aki nézi őket és annak javát, amit
az ember tőlük tanult, nem lehet elmondani" - vélekedett Goethe, de tételét Gellér B. megcáfolja. Ebben a reménytelenségben sem akart rombolni.
A gonosszal szemben nem harcolni
akart, hanem építeni, építeni csupa
olyant, ami a meglevőhöz semmiben
sem hasonlítható.

Kitalált egy társadalmat. Mindenestül, ahogy egy közösség élhet és él. Kitalálta azt is, hogy ez a közösség valamikor réges régen létezett, s azt is, milyen szokásaik voltak, milyenek az ünnépeik, a hétköznapi rítusaik. hogyan
éltek, mint éltek.
Gellér B. mesél. Egy valóságosnak
ható rnesét egy valóságosnak ható
múltról. Szavakkal mesélni könnyű,
ezért ő elsősorban nem szavakkal mesél. Megformázza, anyagba önti elképzeléseit. Módszere hiteles, és az is az,
amit hitelesít. A múlt században - elsősorban Darwin elméletének nyilvánosságra kerülése után - volt egyfajta
régmúlt keresés, amely felért az ismeretlen földrészek felfedezésének izgalmával. Gellér B. "ásatások" eredményeit mutatja be, a "talált relikviák"
alapján rekonstruál. S magát a kalandot is elmeséli, fölidézi a kutatók alakját. Sárgult fotokópiák "bizonyitják"
Samuel J. Robin (Sir Samuel of
Hampstead), a növekvő város felfedezője, kutatója és hű segítője, a bosnyák
származású Sajátovich létezését. Történetük van olyan romantikus, mint Karl
May históriái,
Ebben a fantáziátlan, kegyetlen robotokkal gyilkoló, vigasztalanul kiszámitható korban milyen varázslatos egy
ilyen mese! Mese? Múltunk is lehetne,
mert felsorakoznak tárgyi emlékei, a
megmunkált kövek, az épületek falainak és díszeinek maradványai, a lépcsődarabok. a hétköznapi élet eszközei,
tárgyai, a bírók tekintélyt parancsoló
arcmásai. Rekonstruálódnak a kultikus
táncok, melyeket "a tragikus sorsú Courtamberi nővérek" - telepatikus hullámoknak engedve - a helyszinen
.Jejthettek".
Gellér B. fantasztikus, csodálatos városa folytonosan növekszik. Újabb és
újabb relikviák kerülnek elő, egyre jobban gazdagodik a feltárt tárgyi világ és
az a történetsor is, amely a felfedezőkkel esik meg. Ezt a varázslatos világot
most a Szabadsajtó utcában láthattuk.

Ahogy hajdanában a Pilvaxba, úgy a
hatvanas-hetvenes évek fordulóján a
Kárpátiába járt egy egyetemi ifjakból
álló baráti társaság. Nem szűk kör volt
ez, s nem is kapcsolta őket össze valamiféle szabadkőműves regula. Ki a
bölcsészkarra járt, ki a jogra, ki pedig
csak egyetemre szeretett volna járni,
mégis közéjük tartozott. Volt közös témájuk elég, és dehogy gondolták azt,
hogy ők a "nagy generáció". Vörösvári
Ákos megjelenésében is jelentős alakja
volt ennek a körnek. Őt nem a tudomány érdekelte. Először megbízásból
foglalkozott műgyűjtéssel, majd a maga örömére. Kivételes ízléssel vette
észre a szúette keretben porosan tartott
vásznon az értéket csakúgy, mint a
friss, még meg sem száradt festékű képen. Hamar észrevette, hogy a művészeti élet egyetlen központú, és erősen
kontraszelektált. Egyfajta mínőség és
minősítés érvényesült a hivatalos kiállításpolitikában. 6, aki eleitől örökölve
is kitanulhatta, mi az, ami hosszú távon érték, megpróbálta a kortársaktól
összeszedni, összegyűjteni a gyűjtésre
érdemest.
Ahogy ez lenni szokott, volt, akit ő
keresett meg, mások őt keresték, s így
hamarosan fantasztikus mennyiségű és
értékű kortárs sík- és térkompozíció
gyűlt egybe lakásának szerencsére nem
kevés légköbméterén. De nincs annyi
tér, amennyi egy idő után elegendő
lenne.
Az országnak nincs a kortárs gyűjtemény számára állandó kiállítóhelye,
kis helyiségecskék vannak, elsősorban
a mindig egy nézőpontú alkotók és alkotásaik számára. Vörösvári Ákos ezért
úgy gondolta, hogy a maga erejéből és
barátok összefogásával megalkotja az
Első Magyar Látványtár Alapítványt.
A Tapolca melletti Diszelben fogott
építkezésbe, hogya gyűjtemény számára megfelelő otthont teremtsen. Hitvallása: kultúra nélkül a létezés csak
biológiai értelemben élet. "Nem gyönyörködtetni akarunk - vallja +, legalábbis a szó polgári értelmében nem,

de szeretnénk elősegíteni a látás gyönyörűségének felismerését, felkelteni a
szem, a szemen keresztül a szellem étvágyát."
Az építkezés pénzigényes dolog, a
kiállítások szervezésével befejeztéig
nem várhatott. Volt látványtári bemutató Egerben a Vitkovits-házban, a Hitelbank évfordulóján a székházak közönségfogadó termeiben. Ez is egy
olyan úttörő próbálkozás, ami tőlünk
nyugatabbra nem végződik kudarccal.
Ott a pénzemberek úgy gondolják, számukra dicsőség, ha értékek létrehozásában ily módon közreműködhetnek,
ezért átvesznek kortárs képeket, kiállításokat rendeznek.
1992-ben a Tihanyi Apátságban akkor még lehetett - megrendezték az
Absolut - tükrök és dobozok - bemutatót, kiállítva tükröződő felülettel ellátott
használati tárgyakat, disztárgyakat, a falusi és a városi folklór köreből tükör témájú műalkotásokat. Gazdagították a témát a kortárs művészet népszerű rnűfajával, a művészi dobozzal, főleg olyanokkal, amelyek a tükörrel is kapcsolatba hozhatók. ilyenek a vitrinek, a tabernákulumok, a bonbonniere-k. A tihanyi
kiállítás anyaga bővült 1994-95 fordulójára akkorára, hogy a Budapest Galéria Lajos utcai kiállitóházának három
szintjét feldiszíthették a negyven alkotó kétszáznál is több alkotásával. Altorjai Sándor, Érmezei Zoltán, Szemadám György, Orosz István, Prittkay
Péter, Lugosi Lugo László, Maurer Dóra, hogy csak egy-két nevet említsek,
sajátos világuk szerint komponáltak.
Fantasztikusan gazdag formákban mert ugye mi minden lehet tükör tükrözödünk mindenben, "a ránk szegeződő szempár gömbtükrében. a fölénk forduló mindenség homorútükrében ... rr (Tillmann J. A.) A tükör nemcsak tárgy, teória is lehet, emlék- és
gondolatsorokat elindító. Különösen
így, időtlen időbe ágyazva. Több évszázadosak a keretek, foncsorozott üveglapok, a vitrinek, feszületek. s éreztetik
a huszadik század nyelvén gőgicsélővel, hogy ami ő, az az esendő, az illékony, a mindenek birodalmában a legrövidebb életű. (Budapest Galéria)
Józsa Ágnes

~

Ha en Vámos volnék
Vámos Miklós:

Világszerte magától értetődő dolog,
nálunk azonban sokáig a puszta ötlet
is istenkisértésnek számított, hogy élő,
sőt még csak nem is aggastyánkorú
emberről könyvet írjon valaki. Haljon
meg, lehessen (az éppen érvényes) hivatalos értékrend szerint kodifikálni,
eldöntve, mennybe menesztésre vagy
pokolba küldésre érdemes-e inkább, s
ha már a téma eléggé érdektelen, ha a
portréírás beillik egyfajta mumifikációnak is: akkor nosza, készülhet az illetőről kis- avagy nagymonográfia, biográfia. Tollforgatók, tudósok esetében még
csak-csak megszegték ezt a szabályt
(az Arcok és vallomások című sorozat
olykor engedélyezte, hogy eleven alkotók előtt rójanak alázatos tiszteletköröket a kis kötetek szerzői), de ezen a
körön kívül hosszú ideig tabu volt az
efféle próbálkozás (talán a színészportrékat leszámítva). Hát még az olyan,
ahol némi tiszteletlenségeket is megenged magának a portré írója, holrní bizalmaskodást, esetleg kételyeket és
töprengéseket! A kétes hagyományt
szegte meg Vámos Miklós, amikor - a
rá jellemző szélsebes tempóban - pontosan hét hónap alatt könyvet írt
Bródy Jánosról. Amolyan gyorsfénykép ez a kötet, pillanatfelvétel egy
mozgó alakról, aki jóformán meg sem
áll, amikor látja, hogy őt fényképezik.
.Bemozdul" - ezért a kontúrok nem
egészen tiszták, a kép jóformán csak
addig érvényes, amíg készítik, mert
amikorra megnéznénk, már túl is haladt rajta az idő. Kérdés, érdemes-e
energiát szánni az ilyen megörökítésre?
Vámos (aki neve összeolvasott kezdőbetűi nyomán önmagát csak Véemnek nevezi) úgy döntött: érdemes. Tehette, hiszen egyfelől "tizennyolc éves
kora óta hivatásos író, s azóta majdnem mindig megrendelésre ír" (míként
ő maga állítja), másfelől olyan "megrendelője" akadt, akivel könnyű Iehetett szót érteni: ő maga. Véem tudniillik az Ab Ovo könyvkiadó létrehozója

Ha én Bródy

és teljhatalmú vezetője, az tehát semmíképpen sem fordulhat elő Vámos
Miklós íróval, hogy hét hónapig tartó
munkája kárba vész, mível a kiadó az eredménnyel elégedetlenül - kéziratát visszautasítja.
Van azonban ennél mélyebben rejlő
oka is annak, hogy Véem könyvet írt
Béjéről, azaz Bródy Jánosról. Többé-kevésbé bevallott szándéka és reménye
szerint ugyanis a Béjéről szóló könyv
egyúttal (vagy főleg) Véemről szóló
könyv, s az önportré mindig fontos és
halaszthatatlan feladat egy prózaíró
számára. A négy évnyi korkülönbség
ellenére a szerző és a portré alanya
nemzedéktársak. csábító tehát a lehetőség, hogy míközben egy generációs
szubkultúra
kiemelkedő képességű
képviselőjéről nyerünk információkat.
egy füst alatt arról is többet tudhatunk
meg, hogyan lett, míből lett és mívé
lett ez a nemzedék, az 1950 körül (kicsit előbb, kicsit később) születettek generációja. Ennek pedig már érdemes
nekigyűrkőzni.
Sok fontos, érdekes, pikáns adalékot
olvasunk Béjéről, de végeredményben
mégis ő, a látszólagos főszereplő minősül fel-felbukkanó epizodistává Véem
Vámos Miklósról szóló könyvében. Az
írót provokálja és provokatív módon
nyomasztja személyes életútjának az a
röpke állomása, amikor a gyorsan elvetélt magyar protest songot meghonosítani próbáló Gerilla együttes tagja
volt (még Vámos Tibor néven). Kapcsolat ugyan alig volt a Gerilla meg az
Illés együttes között, még kevesebb
Bródy és Vámos között, az író - mintha valaki elszámoltatná erről - mégis
folyamatos kényszert érez a magyarázkodásra, míért nem volt intenzívebb ez
a viszony annak idején, míért hagyta
abba a zenélést. miért utálták akkoriban Bródyék oly hevesen a protest
songosokat. sőt, miért, hogy kutyába
se vették őket. A magyarázat ugyan
egyszerű, merthogy a Gerilla zeneileg
is, ideológiailag is, utóhatását tekintve
is elhanyagolható epizódnak rnondható, Vámost azonban - noha Zenga Zének című és más regényeiben már belletrisztikai eszközökkel megkísérelte
feldolgozni az élményt - változatlanul
nyugtalanitja, amít Gerilla-tagként átélt, így Bródyról írván is újra meg újra
ezzel viaskodik. Privát ügye marad
sajnos az egész kérdéskomplexum.
Bródy szempontjából ugyanis, akiről a
könyvnek mégiscsak szólnia kellene,

volnék

mellékes az egész történet - sem hozzá
nem tesz a róla alkotott portréhoz. sem
el nem vesz belőle.
Vámosnak (ezúttal a könyvkiadónak) tökéletesen igaza volt abban,
hogy " ...jobban szerette volna, ha B.J.
ír egy könyvet B.J.-ről". S ha Bródy erre - ő tudja, míért - nem szánta rá magát (talán beérte dalszövegeinek összegyűjtött kiadásával), bízni kellett volna
abban, hogy alapos oka van rá. Ettől
még Véem megírhatta volna a tervezett önportrét, de nyíltan vállalva,
hogy az Vámos Miklósról szól. Így
azonban személyes, jópofának szánt
megnyilatkozásai kínosan tolakodnak
újra meg újra a Bródyról szóló passzusok közé, elé, mögé. A lepottyant Macintosh-számítógép esete, amelyen a
Ha én Bródy volnék című könyv készül,
a szerelő után kajtatás, az újévi és
egyéb jókívánságok az olvasónak. az
utószók tömege, a Véem családi életének múltjára és jelenére való utalások,
Véem találkozásai különböző emberekkel és csoportokkal azon az alapon,
hogy ugyanezeket esetleg Bródy is ismerhette - mindez érdekes lehet egy
másféle kontextusban, ám itt töltelék
és magánügy.
"B.J. szerelmí és családi költészetének keresetlenségéről sok közhely jut
V.M. eszébe, ezeket megtartja magának." Az idézett helyen valóban így
van, a könyv más részeín azonban sajnálatos módon nem. Sok a felszínes,
futó érvényű röppentyű, amí első látásra tetszetős, második szemrevételezésre ingerlő, harmadszorra kiderül róla, hogy üres. Tudniillik bárkiről elmondható, de nem érdemes Bródyról
is elmondani, mert nem lehet jellemezni általa. Vámos ott a legjobb, ahol igazi élményt idéz fel (szerencsére ez is
megesik), ahol azt képes ma is átélhetővé tenni, míképpen hatott tizenéves
hallgatóságára Bródy fellépése, míért
jelentettek szövegei gyökeres fordulatot minden addig hallható, rockzenékhez illeszkedő szöveghez képest. Az is
előfordul persze, hogy Vámos - Bródy
iránti lelkesedéstől indíttatva - igaztalan. Abban például, hogy Bródy vezette volna be: "hagyományos versek is
elénekelhetők a rock színpadon, megfelelő zenével". Hogy mást ne mond-

junk, Sebő Ferencnek és együttesének
legalább ennyire köszönhető ez. De hát
nem az efféle apró bakik a meghatározóak ebben a kötetben. Perdöntő viszont, hogy igazából sem Bródyról.
sem Vámosról nem tudunk meg sokat
(a lehetségesnél mindenképpen kevesebbet).
Vámos hiába próbálja elképzelni,
empátiával megközelíteni azt az állapotot, amelyben ő "Bródy lenne" könyvének végén is csak annyit tudunk, mint olvasás előtt: nem az. Ezért
írja a kritikus - noha tudja, hogy túlságosan kézenfekvő a szójáték -: ha én
Vámos lennék, nem Bródyról írnék
könyvet. Elvégre a szerző sokkal többet (és érvényesebbet) tud önmagáról.
Például arról, vajon mindig jól döntötte-e el, melyik "megrendelést" teljesítse
íróként. Hiszen társadalmínak tűnhetett a csábítás a nehezebb feladatokra
is, meg persze a könnyebben abszolválhatókra is. Vámos sok-sok könyve
mindmáig erről a viaskodó kétarcúságról tanúskodik: igényes, nagy, elmélyült koncepcióknak is nekigyürkőzik,
remek figurákat, jelképessé emelkedő
szituációkat képes meg találni és fölrajzolni - s mintha munka közben döntene a tetszetősebb. egyszerűbb, gyorsabb megoldások mellett. Roppant izgalmas önportrét tehetne közzé e dilemmák őszinte és kegyetlenül igaz
feltárásával, s a címmel se lehetne
semmí gond. Csak meg kéne írni a
"Ha én Vámos volnék" című portrészerű vallomást. (Ab Ovo kiadó, 1994)
Nádra Valéria
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Modernizáció és háború
Ezt a háborút is lehetett sejteni, miként
az összes többit, melyek közvetlenül a
Szovjetunió összeomlásából, illetve
összeomlasztásából fakadtak...
Ma
már inkább az számít meglepetésnek,
ha a történészek által megjósolt viszályok, mint például az ukrán-lengyel ellentét, nem "lobbannak be". Ezek a
konfliktusok történelmileg és pszichológiailag "jól" megalapozottak. A soha
el nem ért és el nem érhető nemzeti-etnikai államiság mind a mai napig a
paradicsomi állapotok mitikus tudati
megjelenése, egyfajta kompenzáció a
földi pokol valóságos kínjaiért. A Nagy
Rendszerváltás azután olyan háborús
pokolhoz vezetett, amilyet a most élő
generációk óriási többsége közvetlenül
sohasem tapasztalt.
Pontosan tudni lehetett, hogya kaukázusi régió etnikai háborúja nem zárul le sem a grúziai, sem az örményországi eseményekkeL A több mint 800
ezer csecsen nyilván hordozza magában azokat a történelmi emlékeket is,
amelyek még a cári birodalom keretei
között folytatott harcok származékai. A
csecsenek autonóm jogaikért, kulturális
és vallási különállásuk megőrzéséért persze kevés sikerrel - a Szovjetunióban is megküzdöttek. A századfordulón a felülről bevezetett birodalmi
modernizációs kísérlet csupán megéríntette e kís kaukázusi népek hagyományos életrendjét, közösségi struktúráit, azonban nem hozott létre új, a régi életmódra szervesen ráépülő kulturális rendet.
A szovjet fejlődés azután a paternalista állam segítségével "befejezte" a
modernizációt egy államszocialista
szellemiség és az orosz-szovjet kultúra
erős dominanciája jegyében. Azonban
a szovjet modernizáció sem adott e népek számára olyan új életmód-mintát,
amely egy nem-paternalista közösségi,
társadalmi íntegrációt megszilárdíthatott volna. A paternalista szovjet állam
szétverése óta Oroszország periférái
egy új kapitalista modernizációs kísérlet alapján próbálják megszervezni saját soknemzetiségű államaikat. E próbálkozások a gazdasági és politikai hatalom újrafelosztásával, a priva tizáció és
a hatalmi elitek szabad politikai szervezkedésével - a szabadság és a nemzeti függetlenség zászlaja alatt - rnindenütt etnikai konflikusokba vagy
egyenesen modem etnikai-vallási háborúkba torkelltak.
Ez a folyamat a szovjet elitek és értelmiségiek egyfajta "visszanacionali-
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zálódása", A világhatalmi vagy szovjet
küldetéstudat helyét az etnikai küldetés tudata foglalja el. A hagyományosan az Oroszországi Föderáció keretei
között élő népek, pontosabban hatalmi
elitjeik számára vonzó modellnek tűnt,
hogya központi bürokráciáktól és erőcsoportosulásoktól megszabadulva maguk szerezzék meg az ellenőrzést az
etnikailag tiszta Paradicsom képzeletbeli szigetén. A probléma azonban
mindig és mindenütt az - eltekintve a
helyi specifikumoktól =, hogy az újraosztás helyi szociális következményeit,
és nem ritkán a velejáró bandita-harcokat keresztezi az etnikai szempont. Különösen így van ez a Kaukázus vidékén, ahol több mint tucatnyi nép él, A
régi szovjet elitből kiváló és "formát
váltó", nemzeti-etnikai színben feltűnő
helyi elitek a tapasztalatok szerint
mindig egymásnak estek a "konc"
megszerzéséért. Ez a küzdelem azután
mindig a régi urak visszatérését eredményezi, hiszen ők rendelkeznek azokkal a képességekkel és tudással, amely
a modem hatalmi gépezet működtetéséhez szükségeltetik. A bonyolult kapcsolatok, amelyek a Szovjetunióval
összenövő gazdasági érdekeken, infrastrukturális beruházásokon keresztül
alakultak ki, nem "működtethetők" iskolázatlan "szabadságharcos káderekkel", netán bandavezérekkeL Itt nemcsak a nyersanyaglelőhelyek üzemeltetésére gondolunk, hanem arra is, hogy
a helyi és központi beruházások szétválasztása és felosztása szinte megoldhatatlan probléma, állandó torzsalkodások forrása. Az oroszok elleni "szent
háború" csak időlegesen szünetelteti,
ha egyáltalán szünetelteti a felső hatalmi csoportokon belüli kibékíthetetlen
harcokat.

A nemzetek
önrendelkezési jogának
mítosza
Az etnikai szeparatizmus a modem világban sehol nem kínál realisztikus
megoldást, sőt, egyenesen anakronisztikus fejleményeket gerjeszt. A mai
Oroszországi Föderációban nincsenek
- miként sehol a világon - olyan igazságos elvek, amelyek kiutat mutathatnának ebből a politikai zsákutcából. Az
etnikai szeparatizmus ugyanis mindig
összefügg az "anyanemzet" etnicizálódásávaL Valamikor az októberi forradalom periódusában az amerikai elnöktől, Wilsontól Leninig bezárólag
mindenki a nemzetek önrendelkezési
jogára hivatkozott. Eszerint a nemzetek önrendelkezési joga nem más, mint
az önálló állam alapítására való jog.
Igen ám, de mig néhány esetben világos volt, hogy kik gyakorolják az önrendelkezési jogot, addig a "klasszi-
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kus" Kelet-Európában vagy a Kaukázusban ez sohasem volt egyértelmű. A
nemzetek önrendelkezési joga - s ebben úgy tűnik, Rosa Luxemburgnak és
Buharinnak volt igaza Leninnel szemben - nem megvalósítható. Kétségtelen, hogy erről valódi bizonyítékokat
csak most, a Szovjetunió felbomlása
nyomán kaptunk. A közös paternalista
állam szétesése helyi diktatúrákká,
mérhetetlen szenvedéseket okoz az exSzovjetunió szinte teljes népességének.
Miután mindenütt csak nacionalista
"megoldás" van, a nyugati fejlődési
mintát követő "demokraták" Oroszországban gyorsan periferizálódtak, hiszen értékrendjüknek megfelelően a
haladás útja a "szabad piac", amely a
hagyományos Oroszország szinte teljes
felbomlásával számol, A "demokraták"
megfogalmazott tézisei között szerepel
az az utópia is, mely szerint, ha Oroszország az őt alkotó "történelmi egységekre" bomlik, akkor nyílik meg a virágzó út a kis nemzetek számára. Eddig a tapasztalatok mindenütt mást
mutatnak. Persze az utópia attól utópia, hogy nem rendelődik alá semmiféle gyakorlati ellenőrzésnek, nem fog
rajta a valóság. A nacionalisták, a "talajgyökeresek", a nagyorosz patrióták
mindenfajta "típusa" Oroszország hagyományos egységében hisz. Miután a
demokrata receptek a sokkterápia
szőrnyűségein kivül nem hoztak pozitív megoldásokat, megerősödött a hit
Oroszország Anyácska megmentő erejében. A liberális reformok bukásának
mértékében megnövekedett a nacionalista megoldások iránti nyitottság.
Az etnikai kérdés összefüggésében látszik talán a legvilágosabban, hogya liberalizmus és a nacionalizmus a modern világban is azonos gyökeru, egymástól elválaszthatatlan jelenség. Ez
tükröződik a demokrata-reformer Jelcin újabb pálfordulatában: most a
nemzet megmentőjének pózából visel
háborút Csecsenföldön.

Vannak-e határai
Oroszországnak ?
Az itt szándékosan leegyszerűsített folyamatok mögött tényleg Oroszország
gazdasági, politikai, szociális, emberikulturális integritásáról van szó...
Oroszország - úgy tűnik - megmakacsoita magát Csecsenföldön. A reformok bukásával a nacionalista ellenzék
általános támadásba lendült, és arról
beszél, hogya "demokraták elveszejtik
Oroszországot". A birodalomról levált

- ha nem is egyforma mértékben Grúzia, a Baltikum, Azerbajdzsán, Ukrajna, és most már a korábbi autonóm
köztársaságok elszakadásán a sor, ahol
mindenütt jelentős orosz kisebbségek
élnek, mint például Csecsenföldön
vagy Tatársztánban. Valójában itt most
már a történelmi Oroszország határairól van szó, Nem véletlen, hogy a
Nyugat - tanulva a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásából - nem kockáztatja Oroszország további szétzilálását,
mert annak rájuk nézve is katasztrofális következményei lehetnek.
Csecsenföld kiválása tehát az "autentikus" Oroszország határainak megkérdőjelezéset jelentené. Az újtípusú
piaci integráció mítosza helyett egy etnikai alapzatú újbürokratikus, új etatista dezintegrálódás valóságának vagyunk
tanúi helyi katonai-rendőri diktatúrák
kialakulásának formájában. A grúz
Gamszahurdía a demokrácia zászlaja
alatt egy olyan diktatórikus rezsimet
honosított meg, hogy a lakosság széles
körökben hamarosan a korábbi szovjetgrúz KGB főnök, a későbbi szovjet külügyminiszter, Sevarnadze visszatérését
támogatta, aki újra a "birodalmi" integráció lehetőségeit fontolgatja, (Sokban hasonló a helyzet az egykori
"brezsnyevista" Alijev vezette Azerbajdzsánban is.) A csecsen Dudajev nemrég még szovjet repülőtábornok szociális-politikai rokonságban
áll
Gamszahurdiával, és hozzá hasonlóan
kevés esélye van arra, hogy rendszerét
megszilárdítsa. Oroszország és Csecsenföld viszonyának tehát óriási tétje
van: Csecsenföld kiszakadása nemcsak
Oroszország további felbomlásának jele, hanem a Nyugat számára is súlyos
figyelmeztetés, hogy tovább folytatódhat az oroszországi mohamedánok integrációja a közép-ázsiai muzulmán világba, amely - a baljós gazdasági helyzet következtében - könnyen fundamentalizálódhat., . Oroszországon belül a bomlási folyamatok felerősödése
nyilvánvalóan felgyorsítja majd azon
ellenerők szervezkedését, amelyek a
kapitalista reformok tagadását vagy
legalábbis "nacionalizálását" tűzik
zászlajukra. Ez azonban nem egyszeruen Oroszország, hanem a Szovjetunió
visszaállításának követelését jelenti
majd. Figyelem: Oroszországnak nincsenek határai. ..
Krausz Tamás

