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Az én szabadságom
a mások szabadsága
A Budapesti Történeti Múzeumban, a magyarországi Holocaust kiállításon
Jancsó Miklós filmet forgat. Miről, miért, kinek?

A film terve már a rendezvény előkészítési stádiumában megszületett. Ezt a
kiállítást nagyon régen kezdték szervezni. Horn Emil muzeológus rendezte, a látvány tervezés Rajk László rnunkája. Tudomásom szerint ilyen átfogó,
részletes, hatalmas dokumentációt bemutató kiállítást még nem rendeztek
Magyarországon. Borzasztó nehezen
jött össze rá a pénz, nagy részét különböző zsidó szervezetek adták. A Mafilm technikai részlege is hitelezett egy
csomó anyagot, munkát. Amikor úgy
látszott, hogy még mindig nem elég a
tőke, akkor lépett be az Alapítvány a
Független Magyar Művészetért, amelyet Böjte József, én és mások hoztunk
létre a tavalyi koncertünk bevételéből.
Ekkor határoztuk el, hogy filmet készítünk, valamilyen módon megörökítjük
ezt a példátlan anyagot. Ez sem volt
könnyű. Több helyről kellett a pénzt
összeszedni. A Történelmi Film Alapítványtól kaptuk a szükséges összeg egy
részét.
A film arról szól majd, amiről a kiállítás: a magyarországi holocaustról. A
témát lírai feldolgozásban fogom megközelíteni. Több fajta filmanyagot is
készítünk. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium adott egy kis pénzt arra, hogyadokumentumanyagból, a tényekből olyan videokazettát készítsünk, amely majd felhasználható lesz
az iskolai történelemoktatásban. Célja
a tájékoztatás, hogy valamilyen módon
közelebb hozzuk és megértessük. mi is
történt. Hogy mi volt ez az őrület. Volt
egy ország itt a Duna-völgyben, amely
a múlt században az emancipáció
szempontjából Európa egyik legliberálisabb állama volt. Es ez a liberális ország a húszas évek elején egyszer csak
létrehozza az első zsidótörvény t Európában. Egy mondatban ez a történelmi
háttér. És aztán ez az ország eljut odáig, hogy a háború végén, az utolsó pillanatban, amikor már csak a hülye
nem tudta, hogy nem a nácik fogják
megnyerni a háborút, több százezer
zsidót, magyar állampolgárt füstbe
küldenek. Méghozzá olyan szervezettséggel. hogy öt hét alatt végre is hajtják ... Ki tudná ezt ma utánuk csinálni?
Nagyon sok patkány az elmúlt években azt mondta, hogy ez az egész a
németek műve- volt. Kizárólag őket teszik felelőssé a gyilkosságokért. Holott
ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni,
elsősorban hivatalos és társadalmi hát-

tér kellett. Aki megnézi a kiállítás dokumentumait, maga láthatja, hogy a
hivatalos emberek komoly aktivitással
vettek részt az eseményekben. Keresztény egyházak vezetőinek, főszolgabíróknak, főjegyzőknek, alispánoknak.
főispánoknak és politikusoknak olyan
együttműködésére volt szükség, ami
nélkül a dolog nem ment volna. Ehhez
jött még a nem hivatalos emberek közönye, ijedtsége vagy néha az együttérzése. A feljelentőlevelek között szép
számmal találhatunk olyanokat, amelyek nem "csak" az anyagi haszon reményében íródtak, hanem egyszerűen
a zsidók elpusztítását követelik.
Hogyan lehet elmondani ezt a krimit - mert társadalmi-történelmi krimiről van szó -, hogyan lehet megértetni gyerekekkel, akik semmit nem
tudnak, még akkor sem, ha családjukban érintettek élnek. Itt jártak már gyerekek zsidó iskolákból. akik igazában
közömbösek voltak. Nem tudják felmérni, hogy mi ez, mert nem mesélt
róla a családjuk. Hogyan lehet pedagógiai szempontból megközelíteni ezt a
témát? Mert a pedagógiának ugyanaz
a lényege, mint társadalmi életünknek:
a
szabadság.
Társadalomfilozófiai
szempontból a holocaust és minden
más rasszizmus nem egyszerűen arról
szól, hogy a józanabb vagy tisztességesebb emberek kiállnak az üldözöttek
mellett, hanem arról, hogyan viszonyul
az ember a világhoz. Vagyis a szabadságról. Amikor Böjte és én állást foglalunk a rasszizmussal szemben - rnellesleg egyikünk sem zsidó, és a romák
védelmében is csinálunk filmet -, azt
nem leereszkedésből csináljuk, vagy
mert nekünk erre van szükségünk.
Nem emiatt csináljuk. Itt az emberiségről van szó. Ha valakinek a társadalmi
helyzetét egyenlőtlenül kezeli egy jogrendszer vagy politikai mechanizmus,
akkor ez ránk is vonatkozik, vagyis a
mi szabadságunkat is alapvetően bántja. Bakunyinnak, az idealista fantasztanak az egyik mondatát szoktam idézni. Franciául olvastam. de magyarra
fordítva így hangzik: az én szabadságom a mások szabadsága. Azt hiszem, ez lehet az egésznek a mottója.
• Úgy érzem, hogy amit most elmondott, gondolatilag szerves folytatása a
játékfilmjeinek ...
Nem tudom... Nem szoktuk elemezni a filmjeinket. Majd elemzik má-

sok, akik úgy gondolják, hogy érdemes. Azt hiszem, a Magyar Rapszódiától
kezdve a kritikusok nem igen elemezték, hogy rniről szólnak a filmjeim.
Volt egy általános észrevétel, hogy ismételjük önmagunkat. Egyébként is, a
film a világ legprimitívebb műfaja. Arrpl szól, amit a történet elmond. Nem
is tudom, hogy egyáltalán vannak-e
még kollégák, filmkritikusok a világban, akik egészében néznek filmeket,
filmkészítőket, vagy filmcsoportokat.
akik globálisan elemzik, mit mondanak a filmek, s hogy merre tartanak. A
bemutatóhálózatban más film nincs is,
csak amerikai. Nem azért mondorn,

mintha az amerikaiak ellen lennék, hiszen rengeteg tisztességes és jó alkotás
készül ott, és azok azért mégis a szabadság filmjei.
• Vajon megismételhet-e a történelem
egt] holocausthoz hasonló katasztrófát?
Minden megismétlődhet. Miközben
az emberi haladás, az emberi technika
óriási lépésekkel megy előre, a társadalmi és egyéni psziché - ahogy Csepeli
Györgynél olvastam - kőkorszaki. Még
mindig az elkülönülés és a szembenállás talaján áll. Képtelenek vagyunk
megérteni, hogy Ók is Mi vagyunk.

Félelmetes a technikai fejlődés, a kommunikációs robbanás. Tegnap volt egy
borzasztó földrengés Japánban, és néhány óra múlva a szobánkban ülve láttuk a rémisztő történéseket. Lehet,
hogy ez még tovább fog fokozódni, lehet, hogy a mi mesterségünkben is
minden megváltozik. Lehet, hogy a
film plasztikus vagy hologramos, vagyis körüljárható lesz. Vagy egyenesen
belemehetünk a képbe. Tehát még sok
minden előfordulhat. Ma Magyarországon már régen tudjuk, hogy mindent újra lehet kezdeni. Vannak, akik
azt is tagadják, hogy ez a pusztítás,
amit a második világháború jelentett,

egyáltalán megtörtént. Vagy úgy kezeljük a második világháborút, hogy abban csak mi voltunk az áldozatok, mások nem. Szóval idáig is el tudtunk
jutni. Én ugyan liberális vagyok, mégis
úgy érzem, hogy a liberalizmus egyik
alapkérdése az, hogy mi legyen a liberalizmus gyilkosaival. Ez volt Weimar
alapkérdése is, amit aztán úgy oldottak meg, hogy minden további nélkül
Adolf Schickelgruber került hatalomra.
Már sokszor előfordult hasonló az
emberiség történetében, elég csak a
Bibliára gondolnunk. Történtek már kisebb-nagyobb emberirtó hadjáratok,
például a perzsa birodalomban, csak
ezek nem voltak ennyire univerzálisak
és íparszerűek. Akkor a gyilkos még
nem volt elidegenedett, nem hazudott.
Nem mondta azt, amit a magyar vezető réteg a zsidóknak, hogy munkára
viszik őket, holott a gázkamrában végezték. Hogy a perzsák megfizettettéke annak idején az áldozatokkal az útiköltséget, azt nem tudom. De a németek és a magyarok megfizettették a halálba vezető utat. Auschwitzba ki kellett fizetni a vonatjegy árát.
Több kötet telt már be a látogatók
bejegyzéseivel. Van köztük egy nagyon
szép, ezt idézem: "Ezek után, amit itt
láttam, többet nem vásárolok Magyar
FónmlOt, mert tudom, hogy amit ők írnak, szöges ellentétben áll a világ igazságával."
•
Véleménye szerint meddig kell
hangsúluosan beszélni a történelemnek
erről a szégyenletes korszakáról?
Az emberiség végnapjáig. A keresztények azt mondják, hogy a megváltó
majd visszajön, és akkor ítél elevenek
és holtak fölött, a zsidók azt mondják,
hogy a Messiás még nem jött el, de ha
eljön, akkor szintén ítélkezik. Hát valószínűleg addig a percig beszélni kell
róla, amíg el nem jön a végitélet, vagy
az emberiség fel nem robbantja magát,
mert még ez is lehetséges.
Surányi Vera
(A képen: Jancsó Miklós és Böjte József. Demecs Zsolt felvétele.)

A Sorel film
f:.delényi Jánossal tavaly ismerkedtem meg egy izraeli forgatás során.
Osszebarátkoztunk, elmondta, hogy Salamon Pál regényéből, A Sorel házból
szeretne filmet csinálni, és felkért, hogy ha a terv megvalósul, legyek én a
film operatőre ...

Salamon Pál: A Sorel ház
(részlet)
Sorel Mihály, útban hazafelé, megüzente
a Trafikosnak, hogy egy időre az ő házában szeretné elhelyezni az anyát és a fiát.
Az elfelejtett véres csaták vitéze úgy érezte, megtörtént az, amire régóta várt. Kifestette díszes szobáját, amely megépítése óta
nem látott meszet. Kimosatta a bor- és pálinkafoltoktól rnocskos szőnyegeket. Becses
bútorait maga kente be dióolajjal.
A festés és nagytakarítás idejére kibékült régi szeretőjével, aki a trafik mögötti
udvaron épült konyhát és tusolót varázsolta
újjá. Hófehér ágyneműt húztak. Az ovális
tölgyfaasztalt damaszt terítővel borították. A
lakás megtelt virággal. A Trafikos volt szeretője nagy ebédet főzött az érkezők tiszteletére.
Egy május eleji pénteki napon kora délután autó gördült a falu főterére. Sorel Mihály későn szólt a sofőrnek, ezért a taxi
tiszteletkört tett, mielőtt megállt a trafik
előtt. A Trafikos bolija ajtajában várta a
vendégeket. Tekintete attól a pillanattól,
hogy a jövevények kiszálltak az autóból. a
kis Sorelen akadt meg, aki, rnint a buchenwaldi Appelplatzon, most is mulatságosan
elegáns volt. Amikor megérezte a Trafikos
figyelmét, fejbiccentéssel üdvözölte az Első
Világháború hősét, sőt, kissé meg is hajolt.
A gyerek kinézésre és mozdulataira is
apja fia volt. Miközben az utasok a sofőr
segítségével a járdára rakták a csomagokat, a Trafikos nem vette le a szemét a kis
Soreiről.
Mosolyokkal és bólogatásokkal üdvözölték egymást. Sorel Lulut Elizabeth Björgen
néven mutatta be. A veteránról pedig, nevének említése nélkül közölte: "A barátom". A
Trafikos Lulu kezére hajolt, hogy megcsókolja, de a faláb térdben nem hajlik, ezért
hátra kellett lökje. Ezzel a mozdulatával felborított egy bőröndöt.
Mikőzben megragadták a csomagokat, a
Trafikos Soreihez hajolt:
- Ez a fia? - Sorel Mihály bólintott. Eszerint ez a szép hölgy ... ?
- Igen - mondta Sorel, és egy bőrönddel a kezében a trafikba indult.
Öten álltak a falusi ház egyetlen szobájában, amelybe a pompás bútorok sehogyan sem illettek. A Trafikos dühös pillantásokat küldött régi szeretője felé, aki tilalma
ellenére se állhatta meg, hogy az udvarra
nyOó ajtóbóliesse a más világból érkezett
jövevényeket.
A szobába csupán cgyeHen kis ablakon
keresztül hatolt be a fény. A Trafikos gyorsan felgyújtotta a villanyt.
- Itt fogunk lakni? - kérdezte a kis Sorel
az anyját.

• Salamon Pál regénye néhány héttel
ezelőtt jelent meg idehaza. De ti már
írás közben arra gondoltatok,
hogy
ebből a regényből egyszer film fog készülni. Miként sziiletik egy regény a
megfilmesítés tiikrében? Te, mint ennek
a majdani filmnek a rendezője, befolyásoltad-e Salamon Pált az írásban?
Két évvel ezelőtt Salamon Pali bará tommal éppen New Yorkban tartózkodtunk, és sebeinket ápoltuk - előző
filmünk ugyanis, részint önhibánkból,
részint rajtunk kívül álló bonyolult
okokból még csak nem is hasonlított a
mi eredeti forgatókönyvünkre ... Ekkor
történt, hogy Palihoz fordultam és azt
mondtam neki: - Idestova 25 éve vagyunk barátok és munkatársak. Márcsak ezért is kutya kötelességed elhinni, hogy én egy nagy producer vagyok. - Pali rábólintott és várta a folytatást. - Fogadj el tehát tőlem egy produceri javaslatot. Menj haza - ez esetünkben Izraelt jelenti =, és föl se állj
az íróasztal mellől, amig nem írsz egy
nagy regényt, amelyből aztán majd filmet fogunk készíteni... Amig te írsz,
én majd intézem amerikai cégünk
ügyes-bajos dolgait. - Mint kiderült,
Pali szó szerint vette javaslatomat. Két
évig tényleg éppen csak enni és aludni
állt fel az íróasztal mellől. Szerencsére
azt is szó szerint értette, hogy nagy regényt írjon. Fizikai, de szellemi méreteiben is, amiről - hála a Vámos Miklós vezette Ab Ovo kiadó gyorsaságának - két és fél évvel a fenti párbeszéd
elhangzása után az olvasók is meggyőződhetnek.
A megbeszélés szerint én New Yorkban maradtam teljesíteni a megállapodás rám eső részét. 1993 januárjának
első napjaiban postán megkaptam az
új regény, A Sorel ház kéziratának első
150 oldalát. Elkezdtem olvasni ezt az
áradóan mesélős, az európai klasszikus
"nagyregény" műfaját idéző történetet.
Olvasás közben vettem észre, hogy
nem is egy regényt, hanem egy forgatókönyvet olvasok. Aki ismer, tudja,
hogy Fehér Gyurival közösen készített
- mellesleg mindig ugyancsak irodalmi
ihJetésű - filmjeink műhelymegbeszé-

lései során mi soha nem használtuk a
filmes "szlenget". Mi soha nem fahrtokról, krahnokról és lámpákról beszéltünk, hanem a film alapjául szolgáló
művekről, lett légyen az Shakespeare
II. és III. Richárdie, a volponc. vagy Salamon Pál valamelyik drámája, az Állomás, a Szerelő, vagy a Méz a kés hegyén.
Ezért aztán most engem lepett meg
legjobban, hogy hirtelen szűrőkben
kezdtem gondolkodni: mit kellene
használni, hogy az ég olyan kék, a felhő olyan keményen rajzolódó legyen,
ahogyan azt én olvasás közben láttam... És míközben olvastam ezt a
pasztorális, szélesen áradó, ám egyre
jobban elkomoruló, mesével, kalandokkal teli történetet, az is eszembe jutott,
hogy lám, gyerekkoromban mennyire
szerettem a Nyomorultak Jean Gabin
játszotta változatát, a Három testőrt és
más klasszikusok filmváltozatait. Azután persze minden más kortársammal
együtt a francia új hullám hatása alá
kerültem. meg a cseh, majd a magyar
új hullám hatása alá, amikor is a szerzői filmek váltak kizárólagos divattá.
Mindezt egyáltalán nem pejoratív értelemben mondom, mert hiszen ezek között jó néhány hallatlanul izgalmas
film volt, és nagyon sokat jelentettek.
Csak valahogy az olyanfajta filmeket,
mint az ugyanebben az időszakban készült Aranysárkány, egy "igazi filmes"
nEl11 is vette komolyan... A történl, nesélő, hagyományos filmek divatja últak, szinte páriák lettek. Különösen, ha magyarok voltak ... Mert persze a Keresztapa vagy a Serpico az
más... Mindez már az első 150 oldal
olvasása közben jutott
eszembe, és
egyre erősödött bennem az a vágy,
hogy mindenfajta divattal szembeszegülve a lelki szemeim előtt megjelenő
filmet próbáljam majd megvalósítani.
Később, amikor már én is Izraelben
voltam, némileg megváltozott együttműködésünk
szerkezete.
Onnantól
kezdve mintegy dramaturgként vettem
részt a regény egyes történeteiemeinek
kitalálásában.
és érdekes módon sorozatosan azon kaptam rajta magam,
hogy most már nemcsak magamban,

- Néhányszor itt alusztok - válaszolt Lulu helyett Sorel.
- Mit mondott? - kérdezte feszült érdeklődéssei a Trafikos.
- Azt mondta, milyen szép itt minden.
Az ovális ebédlőasztal közepére és a
hosszú tálalóra állított vázákban a mezei virágcsokrok valóban szépen virítottak a
megvilágítva is félhomályos szobában. Lulu
maga felé húzta az asztal közepén álló vázát.
- Csodálatos virágok.
Sorel lefordítoíta,
- A hölgy tiszteletére - mondta a Trafikos, és a .szép hölgy" -re mosolygott.
Lulu, mikor Sorettől visszahallotta a hajdan délceg katona bókját, odament hozzá,
átölelte a vállát és két oldalról arcon csókolta. A Trafikos mélyen magába szMa a
.szép hölgy" jázminillatát. A falábú vitéz
maga is meglepődött, hogy a szeme megnedvesedik. Zavarát növelte, hogy magán
érezte Lulu és Sorel Mihály tekintetét. Védekezésképpen ezt motyogta:
- Nekem életemben csak másfél évig
volt feleségem. - Lltána gyorsan hozzátette: - Tessék leülni, biztosan megéheztek.
Lulu Sorel füléhez hajolt:
- Szeretném használni a fürdőszobát.
- Nincs fürdőszoba - mondta Sorel, miközben elindult az udvar felé. - A konyhában van egy nagy lavór.
Már esteledett, amikor a jövevények
tiszteletére rendezett ebéd után Sorel Mihály és Ágnes a trafikból a főtérre léptek.
Ágnes át akart vágni a téren az üostaí-sorel ház felé.
- Hová sietsz?
- Haza - felelte Ágnes.
- A fenének van kedve hazamenni.
Ágnes megállt.
- Menjünk el táncolni - mondta Sorel
rosszkedvűen.
Ágnes rácsodálkozott.
- Csak tréfáltam.
Elindult egy keskeny utca felé, amely a
folyóhoz vitt. Alig tettek meg néhány lépést
a lejtős utca macskakövein, amikor Sorel
megállt és nevelt lányára nézett.
- Az az érzésem, Klára kétségbe lesz
esve.
Ágnes bólintott, hogy ő is azt hiszi. Majd
megkérdezte: .
- Miért lesz kétségbeesve?
Sorel vállat vont.

- Mit csináljunk? - kérdezte a nevelt lányától. - Nem lakhatunk a trafikban.
Ágnes ilyen tanácstalannak soha nem
látta nevelőapját.
- Menjünk haza, útközben valamit kitaIálunk - mondta Ágnes.
útközben az lIosfai-Sorel házig semmit
nem találtak ki.
Klára asszony és a Mester vacsoránál
ült. A hosszú távollét után rövidnek és ridegnek tűnő üdvözlések után Klára aszszony ránézett Ágnes kis böröndjére, és
megkérdezte, hol vannak a csomagjaik. Erre egyikük sem gondolt. Kettejük holmija a
jövevényekével együtt a trafikban maradt.
Nem is tudták volna elhozni, mert négyük
ruházata útközben összekeveredett.
- A trafikban hagytuk, mert a taxis nem
akart feljönni az utcánkba - mondta Ágnes,
és bájosan mosolygott fogadott nagymamájára. Sorel elismerő pillantással nyugtázta
az Ágnestől szokatan, talpraesett hazugságot.
Ök is az asztalhoz ültek, de Klára aszszony elfelejtett ételt rakni a tányérjukra.
Sorel egy idő után odahajolt Ágneshez:
- Itt ma nem kapunk enni?
Ágnes felelet helyett bement a szobájába, ahonnan hamarosan a vázlatfüzetével
jött vissza. Fogadott nagyapja tányé~a mellé tette, majd a füzetet lapozgatva mesélni
kezdett.
- Akkor álltunk meg és akkor indultunk
el, amikor nekünk tetszett. Prágában a legelőkelőbb szállodában laktunk. Csehországban, a német határ közelében, egy pajtában aludtunk. Azon a tanyán három napig
dolgoztunk.
A Mester elgondolkodva nézte fogadott
fiát és az unokáját.
- Karlsbadban olyan cukrászdában voltunk, amelyik biztosan még a középkorból
maradt fenn. És láttuk a házat, ahol Engels
lakott.
- Ki az az Engels? - kérdezte a Mester.
- Egy nagy kommunista. Közben nem
csak gyalog mentünk. Például a német határ felé, az Érchegységben rengeteget utaztunk autón.
A Mester a feleségére nézett és bágyadtan elmosolyodott.
- Talán mi is útra kelünk valamerre.
Ágnes mennél jobban belelendült kalandos utazásuk elbeszélésébe, a hangulat
annál feszültebb lett. A feszültség félreérthetetlenül a szótlanul üldögélő Klára aszszonyból áradt. Révedezve nézte és hallgatta azt a kislányt, akit eddig jószerével ő
nevelt, és akire most nem ismert rá. Mi történt a hallgatag és még a férjénél is zárkózottabb Ágnessal, hogy egyszercsak csacsogni és csevegni kezd?
- Mi lett azzal a szentté avatással? kérdezte Klára asszony. - Amiatt mentetek,
nem?
- Megtörtént - felelte Sorel.
- Kik voltak ott?
Sorel erre a kérdésre nem készült fel.
- Jöttek a zarándokok mindenfelől, még
Svédországból is - mondta Ágnes, miközben a nevelőapjára sandított.

hanem a közöttünk lezajló dialógusokban is gyakran összekeverem a filmet
és a regényt. Az összes dramaturgiai
ötletem, amellyel segíteni igyekeztem
ennek a kalandos meseszövésű regénynek az írását, filmes indíttatású, filmdramaturgíai ötlet volt. Lehet, hogy
azért, mert én csak ehhez értek, de azt
határozottan tudom, hogy végig filmes
szituációkban, sőt díszletekben és fényekben gondolkoztam. persze nem a
szó technikai vagy gyártásszervezési
értelmében. Egyszerűen érzékeltem.
hogy a filmben, amelyet én akkor már
folyamatosan láttam magam előtt,
most egy nagyon fényes külsőnek,
vagy éppen egy visszafogott képi hangulatú belsőnek kell megjelennie. Így
aztán egészen a regény írásának befejezéséig a közös munka egy könyv és
egy film egymást kiegészítő harmóniájában, egy különösen érdekes művészi
együttműködésben valósult meg. Ha
belegondolunk, ebben semmi furcsa
nincs, hiszen olvasás közben mindenki
úgyis egyfajta filmet, vagy szerényebben fogalmazva, egyfajta képi anyagot
is lát... A feladat, a nagy kihivás persze az, hogy szakemberként azt a filmet csináljuk meg, amelyet az emberek látni szeretnének, de úgy, hogy
pontosan tükrözze a szerző vizióját,
gondolkodását és helyenként nem is
álcázott döbbenetét véres huszadik
századunkról. És hát A Sorel ház ahogy egyik kritikusa írta róla - olyan,
mint a hagyma héja: akárhány réteget
hánt le róla az ember, mindig újat talál
alatta. Ennek a könyvnek éppen abban
rejlik a nagysága, hogy egyszerre szomorú és vidám, bölcs és szórakoztató,
kalandos és lírai...
• Ezzel elérkeztünk a következő lépéshez: milyen stratégiát kell kidolgozni, hogy ennek a nagy költségvetésíí filmnek az elkészítése lehetővé váljon?
Hát igen ... Ez valóban nem egyszerű. Az a külsőségeiben szerény kamarafilm, amelyet Magyarországon és Izraelben forgattunk, közel 3 millió dollárba került. Ebből nem nehéz extrapolálni, hogy A Sorel ház hetven évet
felölelő története, amely ugyan szinte

végig Magyarországon játszódik, de a
Kárpátok lejtőin kezdődik, majd elvisz
minket Stockholmba, Buchenwaldba és
Prágába is, minimálisan 6-8 millió dolláros költségvetést igényel.
• A szomoní tény pedig az, hogy a
teljes magyar filmes költségvetés - a
tudományos ismeretterjesztő filmek től
a rajzfilmekig - köriilbeliil ugyanenynyi.
Ezért érzem végül is szerenesének.
hogy kipróbálhattam magam egy minden hibájával együtt is nagyon tanulságos nemzetközi produkció gazdasági
megszervezésében. Most már ezt a feladatot se látom reménytelennek. Elmondanék egy általános rnechanizmust. Az Egyesült Államokban minden megjelent könyvre, amelyik akárcsak a legtávolabbról is magában rejti
egy film lehetőségét, a forgalmazók és
a stúdiók szinte a megjelenés pillanatában opciót vásárolnak. Mert bizony
Hollywood is hihetetlen forgatókönyvínségben szenved, annak ellenére,
hogy ezer és ezer forgatókönyv kering
a különbőző ügynökségek között ... Így
aztán egy természetes, szinte önvédelmi mozdulattal minden megjelent
könyvre lecsapnak, mintegy .Jestoppolják" maguknak a regény filmjogát ... Ha másért nem, hát azért, hogy
a konkurencia ne tudjon belőle filmet
csinálni.
• De hogyan került ez a regény egyáltalán az EgtJesiilt Államokba?
Valóban, az én részvételem a prod ukció korai szakaszában éppen ennek
a megszervezésével volt kapcsolatos.
Először is, a regény írásával szinte párhuzamosan elkészült a könyv angol
fordítása. Így azután bizonyos folyamatokat fel lehetett gyorsítani. Amikor
Pali befejezte a regényt, én elhoztam a
kéziratot Magyarországra, ahol is Vámos Miklós, az Ab Ovo igazgatója három nap alatt elolvasta, és úgy döntött,
hogy azonnal megjelenteti. Négy hónap múlva a könyv - ígérete szerint már a könyvesboltok polcain volt. Én a
megjelenés másnapján az első három
példányt és az angol fordítást a hónom
alá csapva kiutaztam Németországba,

Bár nem régen ették végig a Trafikos
díszebédjét, Sorel megelégelte a dolgot, és
a lehető legnagyobb csörömpőléssel ételt
rakott Ágnes és a maga tányérjára.
A Mester fel pillantott fogadott unokája
útirajzaiból és Sorel Mihályra nézett.
- A szentek, úgy gondolom, valami nagy
dolgot cselekedtek, nem igaz? - Ránézett
Klára asszonyra. - Az a kislány legfeljebb
mártír lehet.
- Egyáltalán nem - vágta rá komoran
Sorel Mihály. - Szent Ráchel a rák gyógyszerét találta fel. Az elég nagy tett, nem?
Erre mindhárman rábámultak.
- Három éves korában gázkamrába lökték, vele együtt a gyógyszer is odaveszett.
Ezután mindenki elhallgatott. Az egyre
mélyebb csendben Sorel egyre ingerültebb
lett. Az öregek tányérjukba meresztették a
tekintetüket. Ezek úgy bámulják a tányérjukat, mintha onnan akarnák kiolvasni az élet
titkát - gondolta Sorel. Mióta hosszú évekkel ezelőtt betette a lábát ebbe a házba.
most támadt kedve először rákiáltani fogadott szüleire: "Azt gyászolják, hogy örülök?"
- Halott van a házban? - Ezt ki is
mondta. Előbb az öregek, majd Ágnes is
ránéztek: - Mit gyászolnak?
- Nem gyászolunk - mondta a Mester
komoran.
- Akkor jó, mert ha gyász volna a házban, akkor nem illene örülni.
- Minek kell örülni? - kérdezte Klára
kétségbeesetten.
- Annak, hogy megérkezett a fiam.
Klára asszonya Mesterre nézett, hogy
az ő arcáról olvassa le, jól hallott-e?
- Milyen fiadról beszélsz?
- Amelyik Svédországban született.
- Hogy kerül ide az a gyerek? - suttogta Klára asszony, és behunyta a szemét,
jelezve, hogy ez a kérdés maradék erejét
emészti fel.
- Az anyja hozta el.
- Hány éves? - Klára asszony kérdése
úgy hangzott, mintha a sí~ából szólna.
Sorel felállt az asztaltól és kifelé indult
az ebédlőből. - Ki lehet számítani.
Lulu és a kis Sorel már néhány napja a
Trafikos vendégei voltak, amikor Klára
asszony megkérdezte Ágnestől, hol laknak
a svéd jövevények. Ágnes elpirult.
- Szállodában.
- Melyik szállodában?
Ágnes rendületlenül nézett fogadott nagyanyja szemébe és nem válaszolt. Klára
asszony szemei lassan megteltek könnyel.

- Miért sírsz? - kérdezte Ágnes riadtan.
- Te soha nem hazudtál nekem.
- Most se akartam hazudni, csak eijelejtettem megkérdezni, mit kell mondani.
- A Trafikosnál laknak - mondta gyászos hangon Klára asszony, és kiábrándultan meredt maga elé.
Ágnes bűntudatosan álldogált előtte.
Sorel Mihály megelégelte, hogy anyát
és fiát a Trafikosnál látogassa. Elege lett az
egész cirkuszból, hiszen a megduplázódott
család fejének más gondjai is voltak. Klára
asszony is sejtette, hogy t@eszíti a húrt.
Ekkor kezdte meg Ágnes fogadott nagyanyja megbízásából diplomáciai futárszolgálatát. Egyik este azzal az üzenettel kopogtatott be nevelőapjához, hogy Klára aszszony nem érti, miért nem láthatja Sorel fiát
és az anyját. ,Eddig azért nem láthatta
őket, mert úgy tapasztaltam, egyikük sem
repes az örömtől, hogy megérkeztek" üzente Sorel Mihály. Ágnes másnap azt a
hírt hozta, hogy Klára asszony és a Mester
nagyon örülnének, ha ebédre vagy vacsorára hívhatnák meg a svédországi vendégeket. Természetesen csakis akkor, ha ezt
Sorel is helyesli. Számtalan gondja között
Sorel Mihálynak nem tűnt fel, tulajdonképpen miért kell neki diplomáciai futár úiján
érintkeznie fogadott szüleivel? ,Az ebédmeghívás remek ötlet" - üzente vissza a
szomszéd szobába. Ágnes másnap azt a
választ hozta, hogy mindketten nagyon boldogok fogadott fiuk beleegyezésétől. A kérdés csupán az, melyik napra tűzzék ki a látogatást? ,Vasárnapra' - üzente vissza Sorel Mihály. Minthogy az üzenetváltásokkaljó
néhány nap eltelt, Ágnes azzal az értes~éssel jelent meg nevelőapjánál, hogy az előkészületek időt vesznek igénybe, és már
csütörtök lévén, csak a következő vasámap
jöhet szóba. Ennek hallatán végre hatalmasat nevetett, amit a szomszéd szobában
meg kellett halljanak. "Legyen a következő
vasárnap!"
Miután a diplomácia seg~ségével a
megegyezés létrejött, a látogatás nyOt beszédtémává vált. Klára asszony először a
Mestert, majd fogadott fiát kérdezte, mit
gondolnak, milyen fajta ételeket lehetne feltálalni az északi vendégeknek. Ő összesen
csak annyit tud, hogya svédek odavannak
az édességért, még a kenyerük is édes, és
kedvelik az erős italokat. De ezek az adatok nem elegendőek egy olyan menü öszszeállításához. amely nem hoz szégyent a
házra. Sorel azt ajánlotta, hogy ebben a
dologban hagyatkozzon rá, hiszen mint talán emlékszik, ő svéd éttermekben dolgozott, és szerénytelenség nélkül vallja magát
a svéd konyhaművészet szakértőjének. KIára asszony ettől megnyugodott, és a terasz
festetlen faasztala mellett ülve arra kérte
Soreit, diktálja le neki a svéd menüt.
Sorel diktált: Újházi tyúkhúsleves, töltött
káposzta vagy marhapörkölt, fejes saláta,
meggyes rétes. Majd még megjegyezte, ha
kapható, jó lenne petrezselymes újkrumpli-

ahol előzőleg már alap-kapcsolatokat
teremtettem néhány könyvkiadóval.
arra számítván, hogy egy könyv, amelyik nemcsak egy magyar család története, hanem az egész XX. századi európai történelem sajátos szemszögű
összefoglalása, nagy érdeklődésre és
sikerre számithat Németországban. Így
aztán nem saját személyes ügynöki
vagy produceri sikeremnek. hanem a
könyv értékeinek tulajdonítom, hogy
az egyik kiadótól egy hét múlva, a másiktól három hét múlva választ kaptam, méghozzá pozitiv választ... A német kiadást pedig természetes ugródeszkának tartom az amerikaihoz. És
itt nemcsak az én okos elképzelésemről van szó, hanem megint egy mechanizmusról, amelyet Pali New York-i
ügynöke javasolt. 6 elolvasván A Sorel
ház angol fordítását, azt rnondta, ez
"egy európai mestermű". Ebből a
mondatból nem csupán a dicsérő jelző
a figyelemre méltó, hanem az "európai" szó is. Ennek megfelelően azt tanácsolta, hogy a könyv Magyarország
után ne Amerikában jelenjen meg először - ott ugyanis évi 52.000, vagyis
heti 1000, tehát napi 140 könyv jelenik
meg, és ezek egyikének lenni csábító
ugyan, de nem nagy dicsőség. - El kell
érni - mondta =, hogy ugyanúgy, mint
a filmes szakmában, a kiadó az előállítás költségének dupláját költse a terjesztésre és a "hírverés"-re. A sikert
Amerikában meg kell csinálni... Ezért van az, hogy Amerikába, tehát
oda, ahol a pénz van, Európán keresztül vezet az út.
• Jó, de ne haragudj, nem gondoltál
esetleg arra, hogy Európában kellene
tartani ezt a filmet?
De nagyon is! Amikor a könyv elkészült, kimentem az Egyesült Államokba, és az első moziplakát, amely elém
került, egy House of Wonders (A csodák
háza) című filmet hirdetett. A Sorel ház
angolul House of Sorel... Az egybecsengés miatt közelebb mentem a plakáthoz. Winona Rydert, Meryl Streepet és
Jeremy Ironst láttam rajta, és Bille Augustot, az Oscar-díjas Hódító Pelle dán

rendezőjét... Ez még inkább felkeltette
az érdeklődésemet, közelebb hajoltam,
és elolvastam az apróbetűs jelmondatot: "Három generáció története a történelem viharában." Akár azt is gondolhattam volna, hogy valaki már meg
is csinálta a Sorelt, ha szerencsére nem
derült volna ki, hogy Isabelle Allende
regényének filmváltozatáról van szó.
Pánikszerű gyorsasággal jegyet váltottam. mert úgy éreztem, a mi filmünk sorsa is ott dől majd el: a nézőtéren. És ez korántsem volt alaptalan,
ismervén az amerikai filmesek formula-őrületét, vagyis azt, hogy ha egy
filmnek sikere van, akkor az egyik
utánzat követi a másikat, de ha valamelyik új formula sikertelennek bizonyul, akkor még egy sokkal jobb filmmel sem lehet a formula sikertelenségétől való már-már babonás rettegést
áttörni. A Bille August film nekem nagyon-nagyon nem tetszett. Félájultan
ültem a nézőtéren ... Azután szokásom
szerint beültem a New York-i Közkönyvtárba tájékozódni. Átnéztem a
chartokat, vagyis a .bűvös pénztári kimutatásokat. A filmnek sikere volt!
Különösen Európában
ontotta
a
pénzt... Úgy örültem neki, rnintha az a
sok pénz egyenesen az én zsebembe
folyt volna be. Még az se keserített el,
hogy a kritikák (nem mind!) elég pocsékok voltak. Az egyik különösen rátapintott egy igazságra, amelyet mindig is éreztem, de soha nem tudtam
megfogalmazni. Valami ilyesmi volt
benne: "A House of Wonders «nemzetközi» film. Márpedig nemzetközi film
nincs! Van spanyol, olasz, magyar, holland, román ..., de «nemzetközi»
nincs... Meryl Streep nagyszerű színésznő és akcentus világbajnok... Jeremy Irons se kimondottan rossz... De
ami a temperamentumukat illeti, egyikük se tőrőlmetszett dél-amerikai.
Márpedig Isabelle Allende, a chilei forradalom vezetőjének unokahúga vérbő, mágikusan realista, igazi dél-amerikai regényt írt ... " (Nem tudom milyet,
mert nem olvastam.)
A film végi feliratokon koprodukciós partnerként egy dán, egy német és

val kiegész~eni a menüt. Miután elolvasta
jegyzeteit, Klára asszony azt mondta, nem
érti a dolgot, hiszen ez egy jellegzetesen
magyar ünnepi ebéd. Sorel Mihály azt felelte, annak idején őt is teljesen megdöbbentette a svéd és a magyar konyha hasonlósága.
Korábban soha nem történt meg, hogy
Klára asszony konyhai feladatokra ké~e a
Mestert, vagy fogadott fiát. Most azonban
mindkettőjüket megbízta, hogy a faluban,
sőt, ha kell, a környéken a föld alól is kerítsenek elő néhány egyre nehezebben kapható élelmiszert. A rendkívüli alkalomra a
faluból fogadott fel seg$éget.
Az lIosfai-Sorel háztól alig háromszáz
méterre, a trafik díszes lakószobájában Lulu készülődött a bemutatkozásra. Tóbbször
újracsomagolta az öregeknek szánt ajándékokat. Selyemkendőt és illatos szappant
Klára asszonynak, ecseteket aMestemek,
amelyeket visszafelé az úton, Prágában
vettek. Egymás után felpróbálta a két bőröndben található összes ruháit. Előbb egy
fehér gallérral díszjatt világoskék mellett
döntött. Azután eszébe jutott, hogy sötétkék
selyemruhájában komolyabb benyomást
kelthet. Azzal meg az volt a baj, hogy túlságosan testhez simult. Sorel Mihály előtt
még egyszer sorra próbált mindent, hogy ő
döntsön.
- Mindenben szép vagy - mondta Sorel
gondjaiba merülve. Fiát Lulu ugyanabba az
ünnepi díszbe öltöztette, amelyben a tábor
Appelplatzán jelent meg. Mielőtt elindultak,
a Trafikos kopogtatott be a szobába. Elnézte az útrakész családot, és azt mondta:
- Sok szerencsét.
Ettől a jókívánságtól Lulu még izgatottabb lett, mert eszerint a Trafikos is tudja,
hogy a bemutatkozás sikeréhez szerencse
kell.
Útban az lIosfai ház felé Lulu megkérdezte Sorel Mihálytól, mit csinált annak idején, hogy befogadják családtagnak. Sorel
azt felelte, hogy arra már nem emlékszik.
- Szállást kerestem - mondta később.
A bemutatkozás és az ajándékok átadása baj nélkül zajlott le. Klára asszony pillantása csak rövid időre akadt meg Lulu ruháján, amely éppen hogy a térdét takarta. De
ha járás közben meglibbent, nem beszélve
arról, amikor Lulu leült - a térde is látható
lett.
Az ebédlőasztal körül olyan sokáig húzogatták a székeket és helyezkedtek,
ameddig csak lehetett. Mindannyian sejtették, hogy nehéz percek következnek. Nem
tévedtek, hiszen nem lehetett azonnal nekiesni az ebédnek. A könnyed csevegést lehetetlenné tette, hogy olyan sokáig kellett
vámi erre a találkozásra. Az asztal körül
mégsem volt teljes csend, mert Ágnes és a
kis Sorel fáradhatatlanul pusmogtak. Ágnes
keze időről-időre mostohaöccse felé indult,
majd félüton megállt, amikor sikerült fegyelmeznie magát. Amikor nem, akkor az ifjú
Sorel vállára tette a kezét, aki ezt a gyengédséget férfias tartózkodással tűrte. Amió-

ta a tábor Appelplatzán meglátták egymást,
Ágnes szinte csak akkor engedte el a kezét, ha aludtak. Sorel Mihály a szeme sarkából figyelte őket, és arra gondo~, nagy
vonzalom kell legyen közöttük, ha mindketten saját anyanyelvüket beszélve, ilyen jól
értik egymást. A gyerekek egyetértése még
jobban kiemelte a felnőttek tehetetlenségét.
Hosszú másodpercek múlva, amikor már
mindenki többször rámosolygott mindenkire,
amikor Klára asszony hosszú elismerő pillantások után jó néhányszor eimormoita,
hogya kis Sorel kivételesen helyes gyerek,
Lulu letette a vizespoharat és azt mondta:
- Idefelé az úton megkérdeztem Mihályt, mit csiná~, hogy őt befogadták ide. Miközben beszélt, asztalon nyugvó keze remegett.
- Nem csináH semmit - válaszolt a
Mester. - Farkas tiszleleteséket kereste. De
ők már régen meghaHak.
- A kapuban bevallotta, hogy van egy
lova, annak is kell szállás - mondta Klára
asszony, és végre elmosolyodott.
Lulu a mellette ülő Mesterhez fordult.
- Nekem nincs lovam.
A Mester ekkor közelebb húzta a székét
és a kezét Lulu kezére tette. Tőle teljesen
szokatlan vidám hangon szólalt meg:
- Nem baj.
Klára asszony és Sorel Mihály elcsodálkozott, mert egyikük sem emlékezett, mikor
volt ilyen barátságos a Mester. Annál az
asztalnál - mióta az lIosfai ikrek emlékké
váltak - évtizedekig csak az elárvult szülők
ültek. Azután lóháton megérkezett a fogadott fiú, azután a fogadott meny, azután a
fogadott unoka, azután a halál elől menekülő özvegy. Most pedig Klára asszony
még a leveséről megfeledkezve is alig tudta követni az asztal körüli eseményeket. Figyeimét meg kellett ossza a gyerekek és a
Mester közt. Fél évszázadra visszagondolva, nem emlékezett férje életlkedvénekilyen
kitörésére. A gyorsabban áramló vér színe
jelent meg a Mester arcán, amelyen a függőleges barázdák kisimultak. Klára aszszonyt lenyűgözte a látvány.
- Hogyan találkoztak? - kérdezte a
Mester. - Hiszen nem is leveleztek.
Lulu azt felelte, hogy réges-régen megállapodtak egy randevúban. A Mester a homályos értelmű mondat tisztázására nem
tett fel további kérdéseket. Gondolataiba
merülve nézte Lulut, aki sok év után fogta
a gyerekét, hogy megkeresse azt, aki nélkül, úgy látszik, nem tudott élni. Klára aszszony csak ámuH és bámult, mert eddig
nem is sejtette, hogy bizonyos fajta nők
egy öreg embert is képesek visszacsalogatni az életbe. A Mester és Lulu bizalmasabbra halkftott hangon kedvenc festőikről csevegtek. A Mester elárulta Lulunak, hogy
már két éve nem volt ecset a kezében. Bár
ezt a házban mindenki tudta, de az ő szájából korábban ilyen vallomás elképzelhetetlen lett volna. A Mester megemlftette,
mennyire sajnálja, hogy gyatrán beszél

egy portugál céget fedeztem feL A filmet pedig az amerikai Miramax finanszírozta. És ezzel semmi baj sincs. Hiszen Portugália olcsó, és a tájak lehetnének akár chileiek is... Egy filmet
nem a felhasznált tőke tesz nemzetivé
vagy internacionálissá. A pénz mozgatása manapság amúgy is egy-egy leütés a számítógépek billentyűin. A House of Wonders problémája szellemi
hontalansága volt. Ezért mi ASarel
házból igenis nemzetközi finanszirozású magyar filmet szeretnénk késziteni.
Magyar filmet, amelynek egyes jelenetei Prágában, Buchenwaldban, Stockholmban és a mai Ukrajnában játszódnak. Lehet, hogy a regénybeli Rózsafát.
a kárpátaljai falut éppen Erdélyben találjuk meg. De a film azt a Magyarországot tükrözi majd, ahol születtünk és
felnőttünk. És azokat a tapasztalatokat,
amelyeket magyar zsidókként személyesen és családi tragédiaként megéltünk s igyekeztünk feldolgozni. A
könyv és így a film nem "a zsidó tragédiáról" szól, mert ilyen külön nem is
volt. Zsidó áldozatok igen, azok voltak. Hatszázezer. .. De kétszázezer magyar katona is értelmetlenül pusztult el
a Don folyónáL. És az öldöklés, a szított gyűlölködés utána is folytatódott,
és folytatódik a mai napig. A mi filmünk erről szól: a gyűlölet mítoszai
helyett a megértésnek igyekszünk mítoszt teremtem.
• Szóval nemzetközi finanszirozású
magyar filmet akartok készíteni. A
megvalósítási stratégia első lépéseit is
elmondtad. De hát már ehhez is rengeteg pénz kell. Angol fordítás, német
kiadók, amerikai iigynök, utazások ...
Amikor 1987-ben egy politikai döntés megakadályozta, hogy izraeli-magyar koprodukciós filmet készítsünk,
Salamon Palival elhatároztuk, hogy
nem adjuk föl. Amerikába utaztunk,
hogy pénzt szerezzünk a filmre. De
sok év tapasztalata alapján nem ezzel
kezdtük. Hiszen egy film sikerülhet jól
vagy rosszul. És ha nem lesz sikeres, a
következő filmnél mindent előlről kell
kezdem. Ezért először egy úgynevezett
film development companyt, vagyis egy
fejlesztési vállalatot hoztunk létre,
amely arra használta anyagi erőforrásait, hogy az ötletet eljuttassa a megva-

lósulás fázisába. Amikor megkaptuk a
film elkészítéséhez szükséges pénzt,
azt a 200.000dollárt, amennyibe a költségvetés megszerzése, az utazások, a
szerződések, az ügyvédek, ügynökök
kerültek, visszaáramoltattuk a fejlesztési vállalatba. a Proliterába. Elvégre
egy film "kifejlesztésének", amerikai
szakszóval "csomagolásának" költségei
szintén a gyártási összeg részét képezik. Úgy gondoltuk, hogy valamennyi
indulótőkének (és ezt a legnehezebb
megszerezni, hiszen ilyenkor egy film
még nem több, mint néhány ember álma) mindig a rendelkezésünkre kell
állnia.
Ezért a "tanácsadás" prepotenciája
nélkül úgy gondolom, a magyar filmfinanszírozásban is módot kellene találni
arra, hogy az alkotók először ne a
filmre, hanem egy megalapozott
"álomra" kaphassanak egy viszonylag
jelentősebb összeget. Igaz, nem minden "álomból" lesz film. De ha azok,
amelyek megvalósulnak, visszajuttatják az e célra létrehozott "kifejlesztési
alapba" a teljes költségvetés megszerzésére forditott kiadások összegét,
újabb alkotók "álmaiból" lehetne valóság. Az egyre inkább integrálódó Európában, terjesztési garanciákkal, elővásárlásokkal lehetne pénzt szerezni a
magyar film számára. De manapság
egy alkotó kettős dilemma előtt áll.
Kapott mondjuk 40 milliót a filmjére...
em elég... De ha vár, és további pénzeket igyekszik "hozzákeresni", lehet,
hogy már a 40 milliót se kapja meg.
Ezért az éppen rendelkezésre álló pénz
Prokrusztész ágyába kényszeríti a filmet, és mindenképpen belefog. Holott,
ha viszonylag egyszeruen kaphatna
akár csak négymilliót a film kifejlesztéséhez, talán a szükséges 80 milliót is
meg tudná szerezni.
Hiába, be kell látni, hogy bár a film
első- másod- és harmadsorban is forgatókönyv kérdése, de sajnos azért
pénz is kell hozzá... Mégpedig általában sok... De igenis lehet pénzt szerezni a nemzetközi terjesztőktől. A
pénz manapság szabadon áramlik az
országok között. A szellemiség, a hangulat, a látásmód, a filozófia,a zsigerek
- nem. Azok nem komputerizálhatók.
Sas Tamás

franciául, mert nagyon sok év telt el azóta,
hogy a feleségével Párizsban éltek.
- Bár én beszélnék így néhány év múlva magyarul - mondta Lulu.
Klára asszony letette a kanalat. Lulu
megjegyzéséből értette meg, hogy az aszszony és elegáns kisfia személyében nem
külföldi látogatókat, hanem a ház jövendő
lakóit lálja vendégül. Anya és fia nemsokára, és talán még elképzelésénél is hamarabb, ennél az asztalnál mint családtagok
ülnek majd.
Ez a lélegzetelá11ftógondolat felke~ette
Klára asszonyt az asztal mellől. Elnézést
kért és kisietett a szobából.
Sorel Mihály és a gyerekek még a levest kanalazták a tányér aljáról, amikor Kiára asszony egy salátástállal tért vissza.
Megállt az ebédlő ajtajában, és az asztal
körül ülökre nézett. Tekintete Lulun állapodott meg, majd megtántorodott és elejtette
a tálat. Sorel egy ugrással mellette termett,
hogy átnyalábolja, mielőtt elvágódik. Közben az asztal felé tekintve ő is észrevette,
hogy az ebéd elején éppen Klára asszony
ültette egy halott helyére Lulut. Annak a halottnak a megszokott helyére, akit egykor
Nagykárpátok főterén szépségkirálynöi trónján vittek körül, és akitől unokát várt.
Sorel Mihály ekkor megértette, hogy a
további időhúzás csak a zűrzavart növeli.
Másnap délután Lulut és a fiát az lIosfaiSorel házba költöztette. Este pedig, amikor
a teraszon kettesben maradt fogadott anyjával, emlékezetébe idézte, évekkel azelőtt
a templom kertjében arról panaszkodott neki, hogy az ő fiai asszony nélkül élnek.
Most van asszony és a lányunoka mellé
van fiúunoka is. így hát eljött az öröm ideje.
Klára asszony, miközben hallgatta, időnként
reszketö kezébe vette a csésze kamilla teát, és egy-egy kismadámak való kortyot
hörpintgetett. Amikor Sorel elhallgatott, Kiára asszony ránézett fogadott fiára, akire régen halott fiai és a fé~e helyett is büszke
volt. Tudta, hogy nagyon meg kell gondolja,
mit mond annak az embemek, aki gyönyörüen üli meg a lovat és aki egyszer régen
felnézett a mennyezetre és azt mondta, ki
kell cserélni a tetőt. És nemcsak mondta, ki
is cserélte. És aki nem mindennapi árat fizetett azért, hogy lányunoka kerüljön az
egykor túl csendes házba. így hát óvatosan
az asztalra tette szokásos esti kamillateáját,
fogadott fiára nézett és azt mondta:
- Nagyon örülök. - Az arcáról legördülő
két könnycsepp a festetlen asztallapra hullott.
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filmeladással foglalkozó cégek hagyományos szerepe az,
hogy segítsék a piacképes termékek létrehozását, és kezükbe vegyék
az áru további sorsának intézését. Ha a
folyamat már beindult, további feladatuk, hogy keresletet hozzanak létre a
film iránt. A forgalmazók ezt a szerepüket úgy tudják betölteni, ha minden
évben ellátogatnak a három kulcsfontosságú filmpiacra. Cannes-ba, a MIFED-re, és az American Film Marketra,
de manapság egyre erősödik az a tendencia, hogy az értékesítés a forgalmazókkal fenntartott személyes kapcsolatokon keresztül zajlik az év minden
szakában.
Az eladási hadszíntér a filmipar alábecsült és félreértett ágazata, melyet a
legtöbbször sajnos egy kalap alá vesznek a moziszakmával. Ahogy az egyik
szakemberük megjegyezte: "Mi vagyunk a filmüzlet mostohagyereke. A
mi tevékenységünk a kulisszák mögött
zajlik."
A filmkereskedelemmel foglalkozó
cégek viszont tudják, hogy üzleti sikerük a kapcsolatokon múlik. "Az eladással foglalkozó legnagyobb vállalatok igencsak jólértesültek - mondja Per
Holst producer. Nincs olyan, amiről ne
tudnának. Tudják, kinek van pénze, ismerik a piacon levő filmek és forgatókönyvek körül keringő pletykákat, kitalálják, ki lehet potenciális vásárló, sőt
még avevők gyerekeinek kutyáit és
macskáit is név szerint fel tudják sorolni." Mindez annyit jelent, hogy az eladás mint szakterület nemzetközi érdekeltségű hálózatot alkot, melyen
mint érrendszeren át jut el a táplálék a
filmre éhezők népes táborába.
Ha a dolgot le akarjuk egyszerűsíteni - és így tesznek azok a bírálók,
akikről kiderül, hogy valamennyien
csalódott producerek =, nos, ők azt álIítják, hogy a legrosszabb fajta filmkereskedők nem tesznek mást, mint felcsípnek egy forgatókönyvet, szereznek
hozzá egy rendezőt, összeterelik a szereplőkkel, majd meghirdetik a filmet a
szakmai fórumokon. és eladják az

Polytatjuk a Screen International és az
EFA (Európai Filmakadémia) közös kiadványában (A Dose of Reality, 1993)
található esettanulmányok közlését.
(Előző részek: 1994/4,6,9.)
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egész csomagtervet. "Ez kereskedői
hozzáállás, de nem filmüzlet. Természetesen szükség van az eladócégekre
is, de kisebb vállalkozás esetén jobb,
ha az ember a maga útját járja - vélekedik az egyik producer.
A saját úton járásnak persze megvannak a maga veszélyei, melyek több
irányból is fenyegetnek. A filmen dolgozó producer nehéz helyzetbe kerül,
amikor az árakról kell tárgyalnia, mert
nehezen tudja érzékeltetni a film potenciális értékeit. Csak akkor jön rá a
kereskedőcégek jelentőségére, amikor a
bevételek begyűjtésére kerül a sor; ekkor látja be az eladóvállalatok nélkülözhetetlenségét, központi szerepüket,
hogy ide folynak be a pénzek, és innen
lehet ellenőrizni az egész folyamatot.
Sokszor idézik a filmügynököknek azt
a kijelentését, hogy az európai producerek nincsenek tisztában a nemzetközi
filmforgalmazó vállalatok fontos szerepével.

A film nem

ismer

határokat
a

egy producer valamelyik
forgalmazó vállalathoz fordul,
elvárja, hogy tudja, kikből áll
a közönség, a film mennyiben számíthat nemzetközi érdeklődésre, feltétele"zi, hogy az illető cég jól ismeri a piacot, különösen a német, francia, angol,
olasz, spanyol, skandináv és északamerikai felvevőhelyeket." - Így vélekedik egy tapasztalt filmkereskedő. és
véleményét azzal egészíti ki, hogy a
provinciális, helyi problémákat feszegető történetek nem tarthatnak számot
nemzetközi érdeklődésre. "A film játszódhat bárhol, de a történet bizonyos
elemei, és az elbeszélés módja túl kell,
hogy mutassanak az adott ország határain. Nem a sztorinak, hanem a megjelenítés módjának. Az egy-egy ország
sajátos kulturális témáit feldolgozó filmekben gyakran megvan ez a képesség.
Mások arra hívják fel a figyelmet,
hogyaproducereknek
sokkal korábban fel kellene ismerniük, milyen műfajba tartozik a készülő film, és miféle
"csomagolást" igényel. Éppen arra való a filmforgalmazás, hogy segitse ezt
a folyamatot. A Manifesto ügyvezető
igazgatója, Aline Perry így beszél erről:
Amikor a forgatókönyv és a művészek
már megtalálták egymást, akkor az a
feladatunk, hogya producerrel együtt
megpróbáljuk bemérni a film potenciális közönségét, azaz kitalálni, kik fogják majd megnézni - fiatalok, nők,
vagy az idősebb korosztály.

erry úgy véli, hogy a fiJmkereskedő vállalatoknak még
sokkal integráltabban kellene
működniük, és még több ismerettel
kellene rendelkezniük a termékben rejlő lehetőségekről. "A vállalatoknak
tudniuk kell, mi történik a különböző
eladási zónákban. mely forgalmazókra
számíthatnak, kik a menő színészek és
rendezők, és hogy mit néznek szívesen
az emberek a tévében. Sok producer
hiányolja az ún. eladás utáni szolgáltatásokat. Szerintem még több támogatást kell nyújtanunk, nyomon kell követnünk a film sorsát, és megfelelő piackutatásokkal minél szélesebb terítési
zónákba kell eljuttatnunk a tehetséges
műveket. Ismernünk kell a felvevőképes piacot, és törekednünk kell a szélesítésére is."
Perrynek az a véleménye, hogy a
filrnkereskedő vállalatok még nem aknázzák ki ezeket a lehetőségeket, mert
hiszen "senki nem kért fel minket erre
a szerepre, ideje hát, hogy magunktól
elkezdjük" .
A film előzetes eladása az egyetlen
út a fiiggetlen producernek, ha nem
tudja a költségvetéshez szükséges
összegeket tőke- vagy magánbefektetésbői előteremteni, de akkor is hasznos lehet, ha a film finanszírozása már
összeállt. [ake Eberts az Allied Filmmakersnél úgy gondolja, a film előzetes eladása arra is jó, hogy a producer
megismerje mások véleményét.
"Azt mondom a forgalmazóknak,
hogy egy filmet fogok csinálni, és érdekel, mit gondolnak róla. Már halványan körvonalazódott a szereposztás
és a költségvetés. érdekelne, hogyan
fest majd az az éppen készülő. vagy
forgalmazásra váró filmek között. Kiváncsi vagyok, hogy az én filmem műfaja és stílusa mennyire különbözik tőlük, meg hogy milyen rendezők és
művészek szerepelnek bennük. Ez már
éppen elég ok arra, hogy megtudjam,
hogyan vélekednek a forgalmazók,
mert nem érhetem be kizárólag csak az
üzleti sajtóból szerzett információkkal.
Nagyon hasznos lehet az is, ha
megkérdezem, meg akarják-e venni a
filmemet. Gyakran válaszolnak nemmel, vagyis nem kell nekik a filmem.
Ebből némi mérlegelés után csak arra
a következtetésre jutok, hogy még ezer
okom marad, amiért mégis megcsináljam. Úgy hiszem, a forgalmazók nem
igazán tudnak forgatókönyvet olvasni,
és azzal sincsenek tisztában, mitől lesz
jó egy film. Még arra sem mindig képesek, hogy a kész film megnézése
után megjósolják, sikert fog-e aratni.
Ez már sokszor bebizonyosodott.
Éppen a fent említett okok miatt
•

A producereknek azt tanácsolják.
mindenekelőtt azt próbálják tisztázni,
hogy mely elemei teszik a piacon eladhatóvá a forgatókönyvet. Ezekből áll
össze a "csomag", a forgalmazás kulcsfontosságú eszköze, amivel a forgalmazók kegyeit meg lehet nyerni. (Ezt
vizsgáltuk meg részletesen a Végzet
esettanulmányában.) A filrnkereskedők
akkor vannak nehéz helyzetben, amikor elsőfilmes rendezők, producerek és
színészek alkotását kell eladniuk. A
forgalmazók ilyenkor óvatosak, és csak
akkor kötelezik el magukat, ha a film
már elkészült. A mostani fejezet esettanuJmánya, a Delicatessen története azt
mondja el, hogyan lehet ezt az akadályt legyőzni némi fondorlattal és egy
ügyes terítési stratégiával.
Mivel a hangsúly egyre inkább a
"csomagra" helyeződik, a kereskedők
arra kényszerülnek. hogy sokkal korábbi fázisban beavatkozzanak a film
születésének folyamatába. Némely vállalat - mint például a Majestic Film
and Television - házon belül játszatja
le az egész folyamatot. Mások úgy oldják meg ezt a problémát, hogy kevesebbet fizetnek, ha a vállalkozás félkész állapotban van, ám ha igazán lelkesek, akkor sok időt szánnak a forgatókönyv elemzésére egy szakavatott
szerkesztő bevonásával. amíg az anyag
olyan állapotba nem kerül, hogy meg
lehet állapítani a piaci értékét. Javaslatokat tesznek a producernek. hogy mi
módon tehetné a születendő rnűvet piacképes termékké, elsősorban olyan
irányban, hogy számot tarthasson
Észak-Amerika érdeklődésére.

vált külön Amerikában a filmalkotás
és a filmforgalmazás. Akik a forgalmazásban dolgoznak, nem tudják, mit csinálnak a gyártók. Megvan ennek a maga magyarázata. Mindkettőnek más a
szakterülete. A kereskedőknek el kell
adniuk az árut, akár jó, akár rossz.
Persze ők is lelkesebbek. ha a film jó
kritikákat kap, vagy ha személyesen is
úgy érzik, kelendő lesz, de a feladatuk
az, hogy eladják a terméket, bármiféle
legyen is. Nem feltétlenül nekik kell eldönteniük, hogy elkészüljön-e egy film
vagy sem.
A potenciális vevők véleménye
mégis nagyon értékes lehet. Eberts szerint nem az a fontos, jónak tartják-e a
forgalmazók a forgatókönyvet, hanem
inkább az, hogy mit látnak meg a szto-

riban, a rendezői koncepcióban, és felfedeznek-e bennük valami csalit, amivel piacra lehet dobni a filmet, és amivel felkelthetik a nézők érdeklődését.
Az üzletkötés időzítése nagyon fontos stratégiai tényező. Ha a producer
és a kereskedő kitartanak addig, amíg
sikerül nyélbeütni az üzletet az amerikai piacon, vagy más fontos felvevőpiacon még a film elkészülte előtt, akkor
a film jövője biztos pénzügyi alapokon
nyugszik. Olyan helyzet is előállhat,
hogy sikerül egy amerikai üzletet megkötni még mielőtt kiderülne, hogy a
film előtt nem áll fényes jövő. Ahogy
Eberts és mások is rámutattak. az előzetes eladásnak megvannak a maga
buktatói is, például kiderülhet, hogy a
filmet túl alacsony áron adták el, vagy
nem a megfelelő piacra került.

Esettanulmány:
Delicatessen
(Interjú Claudie Ossard
producerrel)
zt a fekete humorú, rendhagyó francia vígjátékot sosem
volt kőnnyű eladni - vallja a
tapasztalt producer, Claudie Ossard
(akinek nevét a Betty Blue és az Arizónai álmodozók fémjelzik). A film egy lepusztult bérház lakásaiban játszódik,
egy hentesüzlet fölött, főhőse pedig
egy munkanélküli cirkuszi bohóc, Dominique Pinon alakításában, akit a
nemzetközi közönség a Divá-ban nyújtott alakításából ismer. Bár az életük el-
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ső egész estét betöltő filmjét készítő Jean Pierre Jeunet és Marc Caro mögött
ott van már egy nagy sikert aratott, díjnyertes rövidfilm, a Le Bunker de la derniere rajole (amely nyolc évig ment a
francia mozikban David Lynch Eraserhead-jével együtt), mint nagyjátékfilmesek
semmilyenmúltal nem rendelkeztek.
A filmet Ossard vállalata, a Constellation Film, az Hachette Premiere, és
az VGC finanszírozta, ez utóbbi intézte
a film eladását is. "Előzetes ún. minimális garancia támogatást nem kaptak,
mert a forgalmazók nem hittek a filmben. Ha valaki nem ismerte az alkotók
vizuális stílusát, a forgatókönyv alapján nagyon nehézen tudta elképzelni a
kész filmet. Emlékszem, hogy nem nagyon bíztak az egészben" - idézi fel
Ossard a történteket.

A Delicatessen szokatlan, egyéni stí- hogy a látvány ereje áttörte a nyelvi
lusát különleges, videós jellegű effek- korlátokat. Az egyetlen ország, ahol
tek segítségével hozták létre. Mindkét nem volt nagyon kelendő, Észak-Amerendező részt vállalt a cselekményváz- rika. "A világon mindenütt a mi rózsalat megírásában, [eunet ezen kivül a szín plakátjainkat használták. Ameriszínészeket és az operatőröket mozgat- kában másmilyen színű plakátokat tetta, míg Caro a művészeti rendezést és tek ki, és ez baklövés volt. A Miramax
a vizuális hatások megtervezését vál- egyébként nagyon jó cég, de francia
lalta. A négy millió dolláros szerény filmet nagyon nehéz eladni Amerikáköltségvetésből ragyogó, gazdag film- ban, különösen, ha a műfaját tragédianyelvi világot hoztak létre. De a potenként határozzák meg. Bár nem túl
ciális vásárlók ezt csak akkor vették ügyesen forgalmazták. a Delicatessen
tudomásul, amikor már megnézték a azért Amerikában is hozott némi bevéfilmet. Meglepő volt az is, hogya can- telt (1 794 187 dollárt), de ennél többet
nes-i filmfesztiválra nem válogatták be nem tudtak kihozni belőle. Pedig ez a
a Delicatessent. "Úgy érezték. nem ne- film csak részben nevezhető tragédiákik való, túlságosan egyéni és kissé bi- nak, mert van benne fekete humor és
zarr - mondja Ossard, aki viszont nem
kultusz-film humor is. Az amerikai
akarta a film párizsi bemutatóját elha- forgalmazókkal az a baj, hogy bulasztani, éppen egy hónappal Cannes
gyutának nézik a közenséget. és rnelelőtt. "Megértem Gilles Jacobot, mert
Cannes-nak valóban bizonyos zsánerű
filmekre van szüksége, és a Delicatessen
kilógott a sorból - magyarázza Ossard
a történteket. Nem bántam, hogy elutasitottak. mert inkább Cannes előtt
szerettem volna bemutatni a filmet. Ez
a dátum jobb volt, mert a fesztivál
után szepternberig várnunk kellett volna a francia forgalmazással."
A film terítési ütemezése végül dicsőséges győzelmet hozott a Delicatessennek - mivel részben a párizsi bemutatót követő kritikák, részben a filmpiacon róla kerengő szóbeszéd miatt felkapták. "Az emberek látni akarták, a
forgalmazók pedig egyenesen írnádták.
A forgalmazást szinte teljes egészében
az VGC végezte.
A film nagy sikert aratott egész Európában, egyedül Franciaországban és
még néhány kisebb piacon több mint
négy millió dollár bevételt hozott az
1991-es év végéig. A dolog iróniájához
tartozik még az is, hogy a fesztivál
alatt Liz Wrenn, az Electric filmforgalmazó vállalat munkatársa bőven megtapasztalta a filrnipar rosszmájúságát,
mert többen az arcába vágták: - A Delicattesen? Nem hiszem, hogy jó lóra
tettél. És különben is, túl drágán vetted meg. Az Electricet amiatt is kritizálták a forgalmazók, hogy Londonban
egyszerre olyan sok helyen tűzte műsorra a filmet." Valóban voltak álmatlan éjszakáink. de ha egy filmet sokan
megnéznek, ez biztosan nem okoz neki
nagy kárt. London óriási város, ahol az
emberek nem szeretnek messze utazni
az otthonuktól és a rnunkahelyüktől, A
(ma már nem működő) Palace Pictures lesleg nem igazán tudják, hogy rnit
úttörő példáját követtük. amely éppen
kezdjenek a mi francia filrnjeinkkel.
akkor szélesítette ki a művészmozi hálózatát. És ha az embernek nincsenek
saját West End-i mozijai, akkor kényteAngus Finney
len az üzemeltetők együttműködésére
Kugker Gyöngyi fordítása
támaszkodni. "
A Delicatessen rácáfolt a Wrenn elleni vádakra. Hamarosan több mint 1,27
millió font (1,9 millió dollár) bevételt
hozott, és a második helyezést érte el a
legtöbb előadást megért külföldi filmek
listáján, ugyanis a bemutató hétvégén a
három nap alatt a hat londoni moziban
96 444 fontot (142 OOO dollár) összbevételt kasszírozott 1992januárjában.
Minden jó, ha a vége jó, Ossard
örül, hogy a Delicatessen ilyen nagy sikert ért el az európai és a nemzetközi
filmpiacon. amit annak tulajdonít,
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Három szín: Piros
Trzy kolory. Czerwony (Trois couleurs: Rouge)
színes lengyel-francia film
írta: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
fényképezte: Piotr Sobocinski
zene: Zbigniew Preisner
rendezte: Krzysztof Kieslowski
MK2 Productions, CAB Productions, Studio Filmowe "Tor", 1993-94
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

(Konzervatív elmélkedés
Krzysztof Kieslowski
filmjének ürügyén)
Régi könyves ismerőssel beszélgetek
az előadás előtt. Panaszkodik, hogy
búcsút mondhat a jövedelmező árusításnak. és maholnap egyszerű kiadóvá
vedlik ismét. Akkor pedig nem áll
módjában újabb érdekességek publikálása, a nyereség foglya lesz. Kísérletezgetés helyett bombabiztos kötetekkel
jelentkezhet csupán.
Szavai a fülemben csengenek még
akkor is, amikor túlestem már a kötelező reklám-fürdőn, és mintegy megtisztultan a köznapi szennytől Kieslowski trilógiájának záródarabja elé
bocsátottak a tisztes számú közönséggel egyetemben. Van idő a töprengésre, hiszen a ványadt történet lassan
araszolgat. Összecseng az irodalmi és a
filmes tapasztalat: elhatalmasodott az
azonnali siker rögeszméje. Most kell,
rögvest, egyetlen ugrással a mennyekbe emelkednünk? Megértem, hogy a
fiatalabbaknak nincsen türelmük utánaszámolní, hányadik próbálkozása
tette ismertté Bergmant, de az idősebbek és tapasztaltabbak görcsös mohóságán legföljebb csudálkozhatom. Nem
tanultuk meg, hogy használhatatlanok
a tuti tippek, mert a biztos befutók
rendszerint esélytelenek?
Ezernyi méregdrága ugyanaz alatt
roskadnak a boltok tárlói, ezernyi bevált recept szerint gyártott csacskaság
feledteti egymást a moziban. Tömegfogyasztásra készültek, és gyártó kapacitásuk a sűrű fillér elvén nőtt nagyra,
mígnem átalakult mára. A sokaság
vonzására készülő filmek túl drágák
lettek ahhoz, hogy bárki megkockáztathasson néhány próbálkozást velük,
és a nézői szokások is jócskán módosultak. Az iparosoknak újra kellett értéke!niük a piac lehetőségeit. Rájöttek,
mekkora üzletet kinálnak az igénye-

sebb vevők: a közép- és főiskolások, a
fiatal felnőttek, akikben jól kondicionált művelődési hajlam munkál, és
erős a kulturális kötöttség, amiért is
szívesen áldoznak a művészi élvezetért. Nékik másként lehet eladni, mint
a nagybani piacon, mivel eltérő követelményeket támasztanak mind a művekkel, mind a forgalmazással szemben. A ritka forint elvét valló art hálózatok kapcsolják össze a nagyvárosokat, és méregdrága tarifájukkal mintegy garantálják, hogy a náluk vetített
film kitűnő kvalitásokkal bír. (Gyermekkorom fenyődúcokkal és a kultúrpolitika mankójával támogatott Béke
mozgójában kettő forintért nézhettem
meg a szovjet és NDK filmipar termékeit, ma a Művész filmszínházban
százhúszszorosáért egy hasonló nyugatit, miközben az átlagfizetés nem
emelkedett itt a harmincszorosára
sem.)
Gondot a piac folyamatos ellátása
jelenthetett, hiszen a művészi alkotás
egyik jellemző vonása a tervezhetetlenség. Előre kalkulálhatatlan, mikor és
hány érdemleges mű születik, a régiek
ismételgetésére pedig nem lehet bazírozni. Ez a hiány hívta életre a filmipar egy újabb ágát, amely folyamatosan, rendelésre állít elő nem tömegekhez szóló műveket. Megszűntek ezzel
az ütemezési nehézségek, ha esik, ha
fúj, stabil a kínálat. A siker lebeg egyedüli követelményként az alkotók előtt,
amit a nézői igényekhez való feltétlen
igazodással és a mesterségesen növelt
átütő erő révén vélnek elérni. Nem arra függesztik tekintetüket hát, amit
fontosnak vélnek. a hatással törődnek
csupán. Céljuk művészetként eladható
áruk készítése, a lelki és metafizikai indíttatású
munkát
megszállottakra,
őrültekre. dilettánsokra hagyják. Ók
profik. Eszük ágában sincsen nézőiket
bosszantani. azon vannak, hogy a befogadói horizont provokálása helyett
nadírban maradjanak.
A tengerentúl kulturális írnperializmusa elleni harcban lelték fel tevékenységük indoklását. Küzdenünk kell
Disneyland idiotizmusának terjedése
ellen - mondják, s egy másik modell
fölállítását sürgetik, a hagyományos
európai értékek némileg silányított formájú megőrzésére. Hivatkozási alapjuk
néhány zseniális mű, amely éppúgy élvezhető az egyszeri nézőnek, mint a

"vájtszemŰTIek".Közben eleve letesz- rad. Úgy szokás fogalmazni előkelően:
nek a többnézetűségről azzal, hogy a művészet lemondott hagyományos
dolguk helyett annak anyagi feltételei- feladatköréről. Túlságosan zavarossá
vel és várható következményeivel tö- vált az életünk ahhoz, hogy átlássuk
irányát, célját, vagy akár csak lehetősérődnek csupán.
Mi a különbség valódi és ál között? geinek körét. Különben is - mentegetőIrányultságában éppúgy eltér a kettő, zik a szerencsétlen, menedzserré gyűmint telítettségben és szilárdságban. rött művész -, hogy jönne ő ahhoz,
Belső kényszer szüli az egyiket, a má- hogy olyasfélékről mondjon vélesikat egy üres zseb vákuuma húzza a ményt, amikről a tájékozottabbak se
világra. Az egyik érzelmekkel, indula- mernek. Az egyéni képességek aligha
tokkal, néha gondolatokkal teli, s ha elegendőek a teljesség átlátásához,
tetszik, ha nem, valamiféle bölcsessé- mint ahogyan az igaz és a hamis szétget sugároz, a másik legföljebbművelt- választásához sem. Nemhogy az egészséget és a filmkészítésben való jártassá- ről állíthatnánk valami érvényeset,
got. Lett légyen bármennyire kócos még a kulisszák mögé sem pillanthaegyikük, valami mégis összefogja, míg tunk be. Önjelölt váteszek. mulatságos
ellenlábasát drótozhatják, amennyíre prófétajelöltek próbálkoznak ilyesfélétetszik, mihelyst prédára bocsátják, vel csupán, de melyikünk szeretne a
széthull menten. De keveset törődnek gúny tárgyává válni? A művészet
vele, arra ügyelnek inkább, hogy a visszavonulóban. aki képesnek hitte
művészetről bennünk élő zavaros ideá- magát egy új világ teremtésére, lassan
ra emlékeztessen. Létrehozóit szele beérné valamely aprócska szegmentum
sem érinti meg az önállóságnak, rnun- kicsinosításával is.
A lejjebb adott ambíciók teret enkájuk nem élvezhető kulturális környezetéből kiszakítottan. legföljebb kortör- gednek a doktriner liberalizmus bigottságának, amely szerint korlátozott felténeti dokumentumnak alkalmas.
Évtizedekig tartott a rendezői film tételek közepette csupán relatív érvédivatja, amit mára fölváltott a látvány- nyességű ítéletek mondhatók, s így
tervező uralmáé. Design lett a kulcs- kétséges a művészi érték is. Láttuk,
szó. A mozgó artisztikumot élvezhet- hogy a kiátkozás nevetséges, az utókor
jük önmagában, előhívóktól, okoktól és egyedül a türelmest igazolja, s bármi
körülményektől függetlenül. Öltözet és csodaszámba mehet később, amitől a
háttér harmonizáljon. a kamera hirte- kortársak viszolyognak. Helyes bólolen lendülettel ide-oda csapongjon, és gatni és nem adni hangot viszolygáúj, meglepő nézőpontokra helyezked- sunknak nyilvánosan. Aki tartózkodik
jen. Hogy mindez mivégre, mellékes. az ítélkezéstől, maga sem ítéltetik meg,
Fő az, hogy igéző a képek szertelensé- bölcs marad.
Mert hiszen, ha bizonyos lehetne a
ge, s váltogatásuk dinamizmusával az
ifjonti frissesség képzetét kelti. Milyen dolgában! De nem az. Mire is hivatkozhatna elmarasztalásai közepette,
sűrű, milyen tömény az élet másoknak! Mekkora dózisban nyelik a vilá- amikor az elmarasztalt mind az alkogot, és mire eszmélnek minduntalan! tásba fektetett munkájára, mind sikeréIgen, ez a látszat, s ha volna elme, re bizton apellálhat? Valóban, a hitmely nemcsak követné e villódzó asz- vány vacak sem jön létre könnyen, a
szociációs-halmazt, hanem generálná rosszban, az elhibázottban. a félrecsúis, azaz lávaömlésszerű érzéseit, gon- szottban is fölvillan olykor valami, ami
dolatait jelenitené meg a segélyükkel, s érdemes lehet, ultima ratióként pedig
nem hozzájuk igazítaná őket, akkor so- ott a nézőszám, vagy a bevétel. Mások
ha nem látott, elképesztő művek szü- - a forgalmazók, a reklárnkampányt
lethetnének. Ez az elme azonban még folytatók - erőfeszítésének eredménye,
mert ki a megmondhatója annak, X filnem tévedt a műhelyek közelébe.
Mialatt a technikák és a fortélyok met benső értékei emelték-e az érdektökélyre emelkedtek, a filmkészítés ér- lődés homlokterébe, vagy egy ügyesen
telme elhomályosult. Mintha ötleteink vívott sajtóhadjárat, netán a jobb, az
még akadnának, mondandónk azon- érdekesebb művek hiánya? A mozi
ban már nem volna. Káprázatos moza- nem könyvtár, a videón pedig más a
ikok készülnek, mintegy díszítés gya- film, mint a vetítőteremben. Hiányoznánt, a világunk meg homályban ma- nak a szilárd ítélet forrásai, illetve csak

a visszatekintőnek adatnak meg, a kortársnak kivételesen se.
Szerepváltásán túl a puszta létet fenyegető elbizonytalanodás szólongatja,
hívja, csábítja a patentekből építkező,
tutira menő imitátorokat. akiknek
zagyva beszédében akár világunkra is
ismerünk. Bennünket reprezentál e lárma. Nem mintát kínálnak tehát, ellenkezőleg, vérbeli arriere-garde-sétv: csak
követnek minket (amivel kellemesen
legyezgetik a híúságunkat mellesleg).
Összeszedik, amit találnak, mindenünnen a mutatósat, s abból készítik a maguk patchworkjét, belső rend, harmónia
nélkül. A különféle tartozékok nem is
illeszthetők össze, illetve közöttük nem
lép fel megfelelő kölcsönhatás, ami
utóbb rendezhetné őket, egyeseket kilökve, másokat közelebb vonva. Kűlső
erőszak kényszeríti egymáshoz az alkotóelemeket.
A technika lehetővé tesz bármilyen
kapcsolatot, ma már úgy tűnik, hogy
képi és hangi effektusokkal úrrá lehetünk a legélesebb konfliktusokon. Elavult a műfajok belső szabályrendszere, az ellentétes dolgok is bátran elegyíthetőek egymással, mert az alkotás
nem önszervező többé. A diktátumok
kívülről szólnak, egyetlen producer
sem hagyná ellenőrizetlenül a munkát.
Legapróbb _ részletéig meghatározottnak kell lennie, és nem megalkotottnak, hiszen az mást jelentene, teljes képet a világról, mig itt csak egyetlen
szempontból vizsgálnak mindent: az
eladhatóság felől.
Körülbelül itt tartottam, mire észbe
kaptam, hogy nem teoretizálni érkeztem, bár helyzetem egyébre sem alkalmas, mint ilyesféle gondolatfűzésekre.
Hasztalan keresek ugyanis valami sajátságosat, amiről legalább annyi tárgyszerűséggel szólhatnék, mint e mondvacsinált trilógia első két darabja kapcsán tettem. A Három szín: Piros egyedüi leíró szempontból önálló mű, máskülönben kitűnő példája a kvázi-filmnek. Receptje a mindent bele. Cselekménye jóformán nincsen. Szerelmes
fiatalokat mutatnak nékünk Genf
egyik hangulatos negyedében. Személytelenül,
telefonon érintkeznek
egymással, amitől menten felértékelődnek a természetes kontaktusok. Bámulhaljuk is hosszasan, mint keresgélnek
az ujjak és tekintetek. Sokára derül ki,
hogy másfél a pár mindössze, hősnőnk
ugyanis áhítozik csupán a kedves
után. Ebből sejti már a rutinos néző,
hogy cserebomlás várható, aminek
megvan a maga dramaturgiája. A lassú
egymásra ismerést gyorsítandó Kieslowski egy öreg bírót húz elő bűvész
cilinderéből. amivel nemcsak alkalmas
katalizátorhoz jut, hanem újabb réteggel dúsítja filmjét. Belélopja az okos cinizmus és a naiv idealizmus örök, bár
kissé poros ellentétét. S csak a végén
derül fény arra, hogy mégsem a bölcs
öreg és a drámai szende kettősére alapozza művét, beéri egy jelentéktelen

vizuális ötlettel: a "vegen áll össze a
kép" -pel, megmutatván nekünk, hogyan lehet a semmiből valaminek a
látszatát kicsiholni.
Az eltérő gondolkodási síkok egyeztetése nem lehetséges az előírt keretek
között. Nincsen központja a műnek.
Ám éppen így, éppen ettől lesz divatos
és "igaz", hiszen köznapi tapasztalatunkra hajaz. Mi sem egyszerűbb,
mint káoszt káosszal érzékeltetni, véli
Kieslowski, s legott megteszi szervező
elvéül a véletlent. Csakhogy furcsa egy
véletlen, ami így a kezére játszik, és
ennyire szabályosan ismétlődik! Nevezhetnénk akár törvénynek is, s a
modem elméleti matematika tanulságaival felvérteződött néző csak helyeselhet. Igaz, a tudomány keretfeltételeket és határhelyzeteket vizsgál, mi pedig régen kitaposott helyünkön állunk,
ám egy ilyen apró csúsztatásnak nem
kell megkeserítenie örömünket. De tekintheljük egy olcsó színpadi masinéria működésének következményeként
is, fő az, hogy valahol valami emlékeztessen valamire, a további kutakodás
fölösleges.
Azon sem kell sokáig töprengenünk, valójában kiket állítottak elibénk. Hogy mennyíre gondosan válogatott tipusok, annak bizonyítására
elegendő, ha elősoroljuk néhány alapvonásukat. Mindannyian tucatfoglalkozást űznek: hősnőnk manöken és fotomodell, kedvese pilóta, a másik pár
férfitagja és az öregember pedig jogi

pályán mozog: bíró, illetve jurátus. Az
utóbbi évtizedben akadt-e film, ahol ne
fordult volna elő ilyen mutatósan tevékenykedő figura? (Egyetlen epizodista,
a meteorológus kivétel, de ő is felhagy
passziójával. és elszegődik egy jachtra
élő dekorációnak.) Mondandójuk sem
kevésbé sajátságos. Mintha egy könyvtárnyi bestsellerből citálnának találomra mélyértelmű nyögések és bávatag
pillantások közepette. Egyéniségnek
nyoma nincsen beszédjükben. Fordulataik irodalmiasak, valótlanok. Szavaik
hitelesítése sajnos kimaradt a penzumból. Minden kijelentésük előkészítetlen
és motiválatlan. Hogy miért fecsegnek
mégis, arra egyedül Füles felelhetne:
csak !Így.
Egyébként nagy érzésekről tesznek
tanúbizonyságot, amire szükségük lehet, hiszen téren és időn kívül élnek, s
különb módjuk nincsen a közeledésre.
A kommunikációs technikának hála
nem észlelik a világot, a kellemesség
égi szférájában lebegnek, várván, hogy
valami majdcsak elibük kerül, ha
egyéb nem, hát egy áldozat. Minden
káprázat köröttük, a mutatkozásáért
létezik, s az ember gyenge részese csupán a látomásnak. Ott van, mert a humanizált formák híján nem volna teljes
az élvezet (a természetfilmek közönsége más), de nem köré szerveződnek a
dolgok. Megtűrt lény, alantas szolgálója egy akaratnak. Arca nem fejez ki
említésre méltót, mozgó kulissza, s
mert a szép és az érdekes hasznosabb

a csúfnál. illetve az érdektelennél. rnivel jobban vonzza a tekintetet. egyedül
fiatalságában, valamint lestrapált, fotogén öregségében elfogadott. Aki nem
ilyen - mi, valamennyien =, fölösleges,
haszontalan, és kimarad a képből.
Színdramaturgia (vagyis amit azon
értenek, tehát a világítás és a berendezés összmunkája) lép a cselekményformálás helyébe. Jelen esetben, talán fölösleges ernlítenem, a piros dominál.
Rendkívüli leleménnyel gyűjtik össze
valamennyi előfordulási helyét, módját, és ha ilyenre nem akadnak, akkor
rögtönöznek egyet. Nem feledkeznek
meg azért egyéb színekről sem, múltjának kötelező felidézése közben fekete
árnyak keretezik például az öregembert.
Kizárólagos, egyedüli főszereplövé a
kamera lép elő. Meg kell adni, felettébb erőszakos. Állandóan jelen van
mindenütt, szimatol, sandít, illetlenül
közel dugja az orrát, szemlátomást régen letett arról, hogy kívánesi tekintetünket kövesse. Nincs benne szégyenérzet, tartózkodás, szemérem. Lassít,
gyorsít, bámul, kéjeleg és hosszasan
szenveleg sikerén. Ha mindőnk kiszolgáltatott neki, akkor nyilván övé a diadal. Magának játszik, a saját örömére,
és maszturbációjához mi közünk lehetne? Ez a "l'art pour l'art" giccs.
Lomhán szedelőzködünk. Áhítatos
szemek merednek a végtelenbe nyúló
stáblistára. Mintha várnának valamire
még, egy bensőjüket megérintő szóra,
gesztusra, akármire. Szívesen megtudakolnám, vajon tisztában vannak-e
avval, hogy amit kaptak, az oly távol
áll az igazitól, mint egy testét áruba
bocsátó trampli szerelme a kedves, simogató és szellemes társalgásra is kapható vérbeli asszonyétól. Éppen úgy
fél művészet, ahogyan félvilágiként
emlegették hajdan a manapság vulgárisan csak kurvaként aposztrofált nőszemélyt.
Sneé Péter

Kali Outinen
Matti Pellonpii
Kirsí Tykkylainen
Mato Valtonen

Vigyázz a ken dádre,
Tatyjána!
fekete-fehér finn film
Írta: Aki Kaurismaki, Sakke jarvenpaa
fényképezte: Timo Salminen
rendezte: Aki Kautismaki
Sputnik oy, Pandora Film, Finnish Film Foundation, 1994
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film
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lonpaa félénk sanditásaiban és Mato
Valtonen Nick Cave-hez való elképesztő hasonlóságában.

"Amikor a vonatból kiszálltam. nem
voltam felkészülve arra, hogy torzonborz prémkucsmákba, magas csizmákba, csikóbundákba öltözött szőke férfiakat fogok látni, akiknek bozontos szakálláról jégcsapok csüngtek alá(. ..) Jé, oroszok! - Valahogy úgy hatott rám
a dolog, mintha hirtelen medvékbe ütköztem volna."
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Talán nem túlzás azt állítani. hogy Richard Halliburtonnak, ennek a (mondanom sem kell: amerikai) vagabundnak és világutazónak a szavai paradigmatikus érvényűek. Az általa megrajzolt kulesovi szcéna révén az a pillanat
ragadható meg igen pontosan, amikor
az európai (nyugati) tudatban az oroszokról alkotott kép alapmotívuma egzotikumból komikum ba fordul át.
Szép lassan eltűnnek de Sade omnipotens szláv arisztokratái (már csak mint
a feneketlen barbárság archetipikus figurái lappangnak ott a nagy vezérekről - pártfőtitkárokról és generalisszimuszokról - szóló közhelyekben), a
Varázshegy titokzatos asszonyai, hogy
átadják helyüket a Ninocskáknak. slágerszövegek Szásáinak és Raszputyinjainak, népszerű közviccek Csapajev
elvtársainak. Szergej bohócnak. s az
egész folyamatot méltóképp zárják az
MDF emlékezetes választási plakátjai.
Érdekes módon ez a szemléletváltás a
nyomorult kelet-európai kis államokban is elképesztő gyorsasággal zajlott
le, bár a második világháborút követő
időszak "egzotikusnak"
legkevésbé
sem nevezhető viszonyainak köszönhetően némiképp megkésve, csakúgy,
mint az ebből a szempontból nem sokkal kedvezőbb helyzetben lévő északbalti területeken (hogy a továbbiakban
elemezni próbált filmben megemlített
dél-balti vidékekről ne is beszéljünk).
Száz szónak is egy a vége: valami különös, ambivalens szlavo-filofóbia még
mindig arra sarkallja az embereket,
hogy ha egy filmben két tenyeres-talpas, nejlonharisnyás asszony orosz
nyelven taglalja a kolhoz éves krumplitermését, akkor azt ellenállhatatlanul
komikusnak tartsák.

3
A kilencvenes évek minden posztmo-

dern maszlag ellenére csekély történeti
tudattal megvert nyugati nagy közönsége számára valószínűleg éppily mókásnak hathatnak a perifériák korán
kiöregedett fiatalságának negyed-félszáz évvel ezelőtti viselkedés-rnintái, a
gyorsan múló divat ósdi rekvizítumai:
brillantin, csőnadrág és hegyes cipő,
fésű a farzsebben - ez a Forman-filmekből oly jól ismert bumfordi vagányság, melynek eredetije Memphis
néhány négyzetkilométeres körzetén
túl valószínűleg mindenütt provinciálisnak tűnhetett. de legalábbis most annak tűnik, a birodalom e távoli helyőrségéből tekintve vissza a szintén limesközelben - Helsinki és Tampere közt száguldozó örökifjú-koravén "rokkerekre".

mellett/után - legalábbis Aki Kaurismaki vezénylésében - igencsak ironikusnak hat.
5
Kautismaki nem rest (sosem volt az) a
nagy rnitoszokkal dolgozni. Csak egy
ügyes forgatókönyvíró és némi szellemesség kellett volna, hogy összegyúrja
az általa összegyúrható legjobb történetet, amely a fent említett három szálat sikeresen kombinálja. Kiöregedett
finn rockerek (hogya forditáshoz hűek
maradjunk: rokkerek), két szovjet (nem
tévedés, még szovjetek, hiszen a film a
szórakozóhelyek belső építészeti trendjéből és az aktuális slágerekből ítélve
valamikor a hatvanas évek vége felé
játszódik), közös autózás egy fekete
Volgával, egyszóval, minden igénytelenségével és kiüresedettségével is ígéretesnek tűnő téma.
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Komikum szempontjából éppily gyümölcsöző lehet a grandiózus mitológia
egy másik epizódja, a road movie,
melynek e különös, kalifomiamentes
és peterfondátlanított változata ugyancsak provincialitásával tüntet. Sajnos
nem tudni, mit érzett egy bennszülött
római polgár, amikor esetleg Moesiában viszontlátta a Colosseum-motívumot, de a legújabbkor birodalmi stílusának eme tematikus variációja a
Szomjas György-féle eastern és a 100
Folk Celsius által forszírozott redgrass

Azonban Kaurismaki, ha használja is a
mítoszokat, nem tud velük mit kezdeni. Előző filmjével, a Leningrad Cowboys
Meet Mosesszel egy sokkal nagyobb és
tradicionálisabb mitológiának ugrott
neki, de ott sem jutott tovább néhány
ismerős tablóképet idéző gegnél. Emitt
finomabb, árnyaltabb ábrázolásra törekszik, de a jellemrajz sajnálatosan
hamar kimerül a hősök által elfogyasztott italok kvalitatív és főleg kvantitatív jellegű bemutatásában, Matti Pel-

Mindezekért a hiányosságokért csak
igen kevéssé kárpótol Kaurismaki számomra egyetlen erénye, valóban elismerésre méltó atmoszféra teremtő képessége. A történetvezetés otrombaságát, a poénok ízetlenségét különös ellentmondásként igen finom képi megoldásokkal oldja fel, remekül zárja le a
tereket. pompásan világít, és ezt a kidolgozott intim enteriőrrendszert hatásosan ellenpontozzák a tallini kikötő
óriástotáljai. Ez a tény azonban nem
menti a film egészének végzetes keresettségét és hamisságát. Kautismaki
nem véletlenül legtöbbet idézett mondása, hogy "onnan lopok, ahonnan tudok, ezt nem is próbálom titkolni".
Mintha ez bármire is mentség lenne.
Ráadásul Kaurisrnaki immár nem képeket, rendezői megoldásokat lop
(Bressonról, Wenderstől vagy [armuschtól), mint korábban, amikor még
képes volt e huncut tolvajlásokat immanens, sajátos műalkotásokká szervezni, hanem egy egész életérzés tolvaja lett, amelyet - könnyen lehet,
hogy a magántulajdon ostoba középeurópai fétise miatt - jobb szeretnék a
magaménak vagy az általam kiszemeltekének tudni.
8
Lehetséges, hogy nem túlságosan egzakt esztétikai és kifejezetten ellenszenves kritikusi kategória (mely intoleranciát sugall a teremtő művészi attitüddel szemben), de a fantáziátlanság
és az ötlettelenség túlságosan is érződik Kaurismaki (kronológiailag) legfrissebb filmjein. Sajnos a tolvajlás nem mondorn, hogy soha, de ez esetben semmiképpen - nem szül autonómiát. És ezen még az sem segít, ha interjúkban bevalljuk. Amúgy is nyilvánvaló lesz a filmekből.
Vasák Benedek Balázs

Martin Donovan
Isabelle Huppert
Iina LowensOhn

Amatőr
Amateur
színes amerikai-francia film
fényképezte: Michael Spiller
zene: Jeff Taylor, Ned Rifle
Írta és rendezte: Hal Rartley
UGC, 1994
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

Hal Hartley New York-i független filmes. Eddigi munkái alapján valahol
[ost és Egoyan között helyezhető el a
filmrendezők képzeletbeli skáláján. [ost
irritáló őszintesége, és Egoyan perverz
sterilitása egyaránt jellemzik filmjeit. A
keleti part különce ő is, aki dacolva
Hollywood hazug meséivel, végre a
valóság felé fordul. Tüntetőleg európai
műveltséggel szól egyetemes problémákról, ám azért szigorúan amerikai
közegben, amerikai szereplőkkel, Amerika hangján.
Az Amat8r első képei nagy időket
idéznek. Macskakövön fekvő férfi. Párizs, 1960?Michel Poiccard és az ő Nanája? Nem. Hartley viccelt: ez New
York City és 1994. Felütésnek nem
rossz, és még többet ígér, hogy Hartley
konzekvens marad: metafizikus krimit
rendez, ahogy Godard is tette egykor.
Minden krimi sajátossága, hogy
egyszerre lehet filozofikus és szórakoztató. E kettős természete miatt a műfaj
határai igen tágak. Az új hullámos
rendezők a műfajok keveredésének
korlátlan lehetőségét fedezték fel a krimiben. (Hitchcockot tartották példa képüknek, aki szerintük "három filmet
forgatott egyszerre": egy pszichodrámát, egy thrillert és egy csöpögős melodrámát). A Kifulladásig e tárgyban új
paradigmát teremtett: elsőként rúgta
fel tudatosan a műfajhatárokat. Hal
Hartley legujabb filmjében hasonlóval
próbálkozik. Ez az egyértelműen jelzett szellemi rokonság indokolja, hogy
azonosságokat keressünk Godard korai
filmjei, és az Amaibr szerkezetének sajátosságai között.
A Godard-ra jellemző műfajkeveredés a következőkben érhető tetten
Hartley filmjében: a gengszterfilm
meghatározó jegyeivel melodramatikus
mozzanatok keverednek, s hogy az
éber entellektüel is elégedett legyen,
metaforikus mozaikokból egy biblikus
ihletettségű, világmagyarázó parabola
is összeiIleszthető az Amatőrben.
Godard és Hartley fordulatos történetei egyaránt a véletlenek abszurd kalandosságára épülnek, ennek ellenére
befejezésük determinált: a főhősök halála elkerülhetetlen. A cselekményvezetés tekintetében az a kettejük közti különbség, hogy a Godard-krirnikben a
történet mindig egy szálon fut, és a
hősöknek sosincs filmen kivüli előéletük, az Amatőrben viszont a több száIon futó cselekmény mozgatója az amnéziás hős múltjában keresendő bún. E

különbözőség eltérő dramaturgiai koncepcióra utal.
A korai Godard filmek fő konstrukciós elve, hogy a naturalista háttérre a
hollywoodi dramaturgia elveit telepíti
rá. Hartley ragaszkodik a környezet lecsupaszított ábrázolásához. ám ezt a
TV-sorozatokból, vagy Fassbinder melodrámáiból ismert puritán diszletek
használatával éri el, ami a dokumentarizmus kiszámithatatlanságával szemben precízen kidolgozottá, sőt helyenként színpadiassá teszi filmjét. A beállítások gondos kimunkáltságán túl a
dialógusokra épülő rövid jelenetek és a

szineszr játék dominanciája mind a
film teatralitását erősítik. E tekintetben
Hartley filmje lényegileg különbözik a
godard-i hagyománytól, amely vad
montázshasználatával, utcán ellesett jeleneteivel, és az improvizatív szinészi
játékkal mindent esetlegessé tesz.
Az Amatőr dramaturgiája a párhuzamos szerkesztés elveit követi, ami egyrészt a korai Hollywoodot (Griffith-t)
idézi, másrészt megfelel a krimiépítés
hagyományainak. Hartley "szétszórja"
a film elejét, hogy aztán egy ponton
"összeránthassa" a szétszórt cselekményszálakat: így juttatja csúcspontjára a történetet. Divatos dolog ez manapság. Almodóvar, sőt Egoyan filmjeinek is hasonló a dramaturgiai szervező elve, csakhogy e csúcspontot ők az
utolsó pillanatig halogatják: összeáll a
kép, és vége a filmnek. Hartley azonban már az Amatőr háromnegyed énél

összefuttatja a történet addig egymás
mellett futó szálait. azaz eléri a párhuzamos szerkesztés kínálta drámaiság
maximumát, majd lineárisan továbbvezeti a cselekményt, ahogy azt Godard
tette volna már az elejétől kezdve. A
dramaturgiai feszültséget így a továbbiakban a menekülés helyzetének kellene fenntartania, ám a film utolsó
húsz percében a feszültség furcsamód
iróniává oldódik. A dramaturgia hatásvadász túlkapásai, a szerepükből kibillenő karakterek valószerútlensége, és a
cselekmény abszurditása együttesen
eredményezik azt az ironikus felhan-

got, ami Hartley legbiztosabb találata
Godard cinizmusával szemben.
Godard és a francia új hullám talán
legfontosabb öröksége a nyelvi tudatosság és az önreflektivitás. Bár az elidegenítés egyik legfinomabb eszköze
a belógó rnikrofon, jelentése mégis túlmutat az amatőrségét harsányan vállaló profi rendező jelképes gesztusán. Ha
Godard filmjeinek bevillanó feliratait
felkiáltójelekként, színészeinek kiszólásait pedig - mondjuk - kérdőjelekként
értelmezzük. akkor az Amatőr belógó
mikrofonja egy végig jelenlévő idézőjeL
Mi lehet az oka, hogy egy amerikai
filmrendező 1994-ben ilyen fokú tudatossággal és pontossággal jelzi, hogy
példaképe Jean-Luc Godard? A lehetséges válaszok találgatása előtt megemlíthetnénk, hogy nincs ezzel egyedül, hiszen a hozzá oly sokszor hason-

lított Jon [ost filmjei láttán is valami
hasonló jut az eszünkbe. Az egyik kézenfekvő magyarázat, hogy Hartley
komolyan veszi a godard-i tanításokat,
és a filmtörténetet mint művészeti tradíciót értelmezi. Így magát a filmtörténet részének tekinti, és kapcsolódási
pontként a francia új hullámot jelöli
meg. A második lehetőség, hogy véletlenek egybeesése folytán olyasvalamit
csinált, amit Godard már harminc egynéhány éve kitalált, és így a dolgozat
írója sajnos melléfogott. A lehetséges
válaszok közül a harmadik tűnik a legrosszindulatúbbnak. Tegyük fel, hogy
Hal Hartley egyszerűen csak el akarja
adni filmjét az európai forgalmazóknak. TIsztában van vele, hogy csak
úgynevezett art-kinókban vetítenek
ilyen olcsó filmeket. Ám azokban mit
keresne egy amerikai film? Megnézi
hát az európai film klasszikusait. és kiszúrja ezt a Godard-t... De legalább
van ízlése.
Mindenesetre az amerikai független
filmesek sorra nyerik az európai fesztiválokat. és filmjeik forgalmazása is sikeresebb Európában, mint az Államokban. Lényegében az európai filmművészet kihelyezett tagozatának számítanak, filmjeiket mégis átlengi az a szabadosság és frissesség, ami csakis
"odaát" képzelhető eL Vonzódásuk Európához érthető és tiszteletre méltó, de
attól megkírnélhetnék magukat - és
bennünket is =, hogy európai rendezővé válnak.
Török Ferenc

Simba
Pumbaa
Timon
Zazu
Mufasa
Zordon

Az oroszlánkirály
The Lion KIng
színes amerikai rajzfilm-musical
Írta: Linda Woolwerton, Irene Mecchi, Jonathan Roberts
látványtervező: Chris Sanders
zene: Elton John, Hans Zimmer, Tim Rice
rendezte: Roger Allers, Rob Minkoff
Walt Disney Pictures, 1994
Magyarországon forgalmazza az InterCom

Mickey Mouse nem akárhol, az oroszlán barlangjában, Hollywoodban nőtte
ki magát királlyá. Walt Disney A
dzsungel könyve (1967) elkészítése után
vált a rajzfilm koronázatlan királyává.
Filmes birodalma, utódai révén, azóta
is virágzik. Stúdiója magas nézettségű,
populáris műveket dob piacra. Legújabb befogadóit Az oroszlánkirály (The
Lion King, 1994) bűvöli. Világszerte.
Európában december közepéig, tizenegy hét alatt 111 rnillió dollár jegybevételt könyveltek el. A világ más részein meg - az USA kivételével - 274 milliót. Aztán a karácsonyi ünnepek srófolták tovább a jelenleg is fölfelé kúszó
mutatókat. Nálunk most körülbelül
400 millió Ft fölött jár a király. E jegybevételek végül is nézőszámot jelentenek, tájékoztatást az örömadó mesére
szavazók sokaságáróL Don Hahn producer: "Apa és fiú szeretetéről szól a
film, (... ) apja Simbára hagyományozza minden bölcsességét és tudását."
Kit ne érintene meg az ilyesmi?
Nem irodalmi adaptáció a történet:
eredeti filmsztori. Tallózott afrikai népmesék, amerikai animációs fantázia, átÍrt musical- és opera-patternek, akcióés természetfilmek, illetve kép- és
hangeffekt lehetőségek kínáltak sorvezetőt a forgatókönyviróknak. A muzsika legnagyobb részét - más rajzos Disney-produkcióktól eltérően - a megmozgatott grafikák, levetített muszterek s figurakarakterek diktálták a dalszövegekben is gondolkodó zeneszerző
teamnek (Elton John, Hans Zimmer,
Tim Rice). Neves szinészek (Matthew
Broderick, James Earl Jones, Rowan
Atkinson, Jeremy Irons, Whoopi Goldberg) hangját Csörögi István szinkron-

rendező tette érthetővé Sinkovits Imrével (Mufasa), Simonyi Balázzsal (kölyök Simba), Verebély Ivánnal (Zazu),
Melis Gáborral (Pumbaa), Marton Máriával (Shenzi). A dalkórust a Bergendy-együttes jegyzi. A pazar és pazarlóan gazdag látványvilágot pedig
Chris Sanders. Mintegy hatszáz képzőművész közel egymillió animálandó
kompozícióját fázisolták kézműves
precizitással és komputerreL A top-animálás csimboraszóit Mark Henn varázsolta elő. (Ha ezt Art Babbit vagy
John Hubbley megérhette volna!)
Zene, dal, refrén: "Az élet az úr."
Paradicsomi idilL Változatos tájak, táncolva éneklő állatok, gyönyörűen burjánzó növények győznek meg minket a
kórus igazáróL Mufasa, a királyoroszlán nem vezérkedik, hanem a természet, fauna és flóra év- és napszakok
adta egyensúlyának fenntartásáért él.
Erre tanítja kisfiát, Simbát is. Királyságának csupán a mesei állathierarchia
szerint uralkodója. Lenyűgöző képek:
hatalmas terek, mélységek, sziklaszirtek, sejtelmes éjszakai és szikrázó nappali helyszínek. Multiplán és virtuális
(szárnitógépes) trükkasztal használata,
figyelemvezető gépállások, karnera-

mozgás, színdinarnika és tájak ihlette
hang(zás)ok teszik vonzóvá a filmet.
Az alakok különleges térbeliségét air
brush festéstechnikával. plusz figurakövető árnyékok mozgatásával fokozzák
a szerzők.
A törvénytisztelőtől a bűnözőt az
különbözteti meg, hogy van rajta egy
lyuk. Olyan, amin át kiesett a társadalombóL Zordon lyukas Góllehet Mufasa édestestvére). Sajnos erre igencsak
későn ébrednek rá az állatok. Az álságos Zordon Mufasa örökébe akar lépni. Terve egyszerű és undorító: elpusztítani a királyt, elűzni Simbát. Félelemkeltő szituációk: az elcsavargó Nalát és
Simbát - Zordon "jóvoltából" - vérengző hiénák (Shenziék) támadják
meg egy elefánttemetőben; később egy
roppant iramban menekűlő, hatalmas
gnú-csorda kis híján eltiporja Simbát
(persze ez is Zordon műve). Az apa
mindkét esetben halálmegvető bátorsággal rohan fia segítségére. A megtépázott, kimerült Mufasát mély szakadékba löki Zordon. Aljasságát fokozandó Simbát teszi felelőssé apja haláláért.
A síró oroszlánkölyök naivan elhiszi
Zordon bá' szavait. Sok néző együtt
könnyezik Simbával, szívből sajnálja őt

és a halott királyt. Miért is ne tenné? A
nézői könnyjog egyidős a mozgóképpeL Az első rajzjátékfilm, amely bánatkönnyeket csalt mozinézők szemébe, a
Hófehérke és a hét törpe (Disney, 1937).
Demagógiájával, gonoszságával s beetetett hiéna-hada segítségével Zordon
lesz az új oroszlánkirály.
Vajon mennyi élőképmású és rajzolt
oroszlánábrázolás pergett le 1895 óta a
mozikban? A Lánchíd oroszlánjai
negyvenhat év várakozás után, 1896ban láttak először (Lumiere-jkamerát:
azóta persze rengeteget, még ma is,
amikor már százéves a mozi(zás). Néznek, figyelnek, nem beszélnek ezek az
állatok. Afféle kommunikáció-őrök,
kapcsolatot tartanak partok, helyzetek
között. Kettő emitt, kettő a túlsó oldalon. A köldökzsinór is kapcsolatjelző: a
nélkülözhetetlen átmeneti kötődésé,
mig ernléke (a köldök) az önállóvá válás fiziológiai dokumentuma. Miért
nincs köldöke a varacskos Pumbaának? És nyelve a kőoroszlán(ok)nak?
Mert ők a maguk módján, így utalnak
erede tijükre, ekképpen teljesek - stilizáltan. Amúgy sem a nyelve teszi az
oroszlánt királlyá. A híd közvetít. a
köldökzsinór életben tart, összeköt.

Utóbbi egyben megszűnését anticipál- pillana tokba. 6 is jóízűen lakmároz
ja. Ez a természet rendje. Simba el- férgeket, rohadmányokat; büdös, kohagyja övéit. Családjához, (játszó)társa- szos, büszkén böfög. Szóval lazán daihoz fűződő viszonya megszakad. Zor- gonyázva elvan barátaival. Már-már
don sziklacsúcson szónokol, hiénái ka- elfelejti, hogy királyjelölt (azaz fél).
tonásan masíroznak alatta. Félreérthe- Modus vivendijiiket mindhárman feltetlen hivatkozás ez arra, ami igazán szabadultan zengik: .Hakúna matáta!"
1933-ban vette kezdetét (az operatőri- Valami ilyesmit jelent ez: ne törődj
beállítások is náci híradókra asszociál- semmivel, tegyél a gondra, érezd matalják a felnőtt nézőt). De hát e mese- gad jól; egyél, igyál, dalolj, legyél. Hofilmben mégis állatokról van szó... A gyan is válhatna így Simba királlyá? E
tájak atmoszférája mindvégig - egy "hakúna matáta" -életvitel fontos epiemocionális hangsúlyú, következetes zód lehet a túlélés és a felnőtté érés véhumán dramaturgia érdeme - az állat- gett. De aztán Simbának mielőbb le
világ lelkiállapotának kivetülése. A kell válnia erről a szocializációs kölcselekményfejlesztő színdrarnaturgia
dökzsinórról; életvezetésében kell elkülön misét érne meg; az események- szakadnia Pumbaától és Timótól. Hitől függő montírozási tempó nem ke- szen csak küzdelem során válhat apja
vésbé. A korábban ragyogó, eleven mi- méltó utódává. Rafiki felismerése s
liő sivárrá szürkül. Lélektelenné kopá- Nala szeretete is ezt sugallja neki. Serodik Zordon birodalma. Immár a ter- gítségére van továbbá édesapja emléke.
ror és félelem lett az úr. Az anyaorosz- Szelleme és éjszaka fénylő csillagain át
lán, Sarabi, akárcsak Síma kis barátnőszól fiához. Figyelmezteti őt küldetéséje, Nala, a legtöbb állathoz hasonlóan re. A film rejtetten ható didaktikája réhalottnak hiszi Mufasa fiát. Egy ván- vén alapfokú esztétikai (rút, szép) és
dorolgató, mókás, öreg pávián, Rafiki etikai (rossz, jó) fogalmak, magatartásszerint él az igazi király, vissza fog formák tisztázódhatnak a gyereknézőjönni. Símba addig bolyong, mígnem ben. Simba sorsa a gyermeki szocialíkarakterétől elütő kapcsolatra talál: a záció egyfajta modellje. Kudarcélmény,
manguszta Timóra és Pumbaára. Kez- megfigyelés, erkölcsi mérlegelés, az eldetben örömadóak ezek az "átmeneti
ső tapasztalatok küzdelmes érvényesízsinórok", ám hosszú távon sem Sim- tése. Számunkra kicsit a Vukot idézi
ba belső épülését nem szolgálják, sem (1981,r: Dargay Attila).
apjától örökölt feladatának, küldetéséDisney klasszikus természetfilrnjei is
nek megvalósítására nem sarkallják az játékfilrnszerűek, melyeket antropoifjú oroszlánt. Sirnba belefeledkezik a morf módon viselkedő állatok népesí-

tenek be (A fókák szigete, 1948; Vízimadarak, 1952; A dzsungel macskája, 1960).
Mesében gondolkodó rendezőelv szerint vágóasztalon, hangkeverő pulton
idomítják az állatokról forgatott dokumentumfelvételeket. Miért is örülne
ennek a természet? Egy animációs film
azonban más. Itt nem zavaró, ha az állatok nem a nagy Brehmből, s nem is
Afrika vadonjából vétettek. Rajzos mesében helyénvaló az emberszerű állatmagatartás, mint ahogy a játékfilmes
történetszövés is. A főhős(öke)t óvó
disney-s lelkiismeret a Pinocchióval
(1940)születik meg egy tücsök, [iminy
Cricket alakjában. A hős és a nézői átélés sajátos kalauzai a lelkiismeretfigurák. Timothy nemcsak egy cirkusztársulat egere, hanem Dumbo (1941)lelkiereje is; Virág, a borz és Tappancs, a
nyúl a félénk Bambit (1942) istápolja;
Hamupipőkénes: (1950) kisegerek a támaszai; Tinker Bell szúnyog Peter Pan
(1953) jószelleme. Az okos színes madár, Zazu, aki a kis Sirnbának veszélyhelyzeteiben állandó segítőtársa, lelkiismerete volt, Zordon foglya lesz. Riasztó hiénasereg, éhező, leigázott állatok, kipusztult vidék képe fogadja a
hazaérkező Simbát. A végső küzdelem
kemény. A tét óriási: "emberi" élet
vagy rettegés. Zordon vagy Sirnba? A
táj is rezonál: mennydörgés, villámlás,
tűzvész pusztít a birodalomban. Robusztus oroszlántestek esnek egymásnak életre-halálra. Multiplikációs bra-

vúrok. Lassított szekvenciák, sztroboszkópos mozdulat-áttűnések. A lelkében is felnőtté vált oroszlánnak reanimált apaképe adja meg az akcelerációs erkölcsi lökést. Símba története a
Zordonnal való leszámolással végződik. Igazságtétel. Morálisan, képileg s
hanghatásában egyaránt monumentális
ez a harc. Dramaturgiai csúcspont a javából. Olyan, amit talán csak a Disney
Productions tud megjeleníteni. A legyőzött Zordon még elhagyhatná az
állatközösséget. De nem ezt teszi, és
rajtaveszt. Saját terrorhiénái falják fel.
A cselekménybe belefeledkező néző
szinte már nem is a moziban ül. A
győzőkkel együtt ő is élvezheti a lángokkal megküzdő, jótékony trópusi
esőt - bekerül a mesébe. O lesz az
egyetlen valódi ember, aki Az oroszlánkirályban szerepelhet.
Féjja Sándor

A TITKÁRNŐK
A FELESÉGEK

Acsády [uditnak, önuralmáért, hogy a
yitott Száj című Juszt László által vezényelt televíziós "vitaműsorban" nem
borította rá dr. VeressPálra és Miskolczi
Miklósra az asztalt - azzal a megszorítással. hogy legközelebbrájuk borítja.

Az eddigiektől eltérően a "film" kifejezést mint gyűjtőszót fogom használni.
A reklámot, a videoklipet, a tévé- és
mozifilmet, az európai és amerikai filmet egyaránt idesorolom. Mindegyik
kerek egész világot ábrázol, időtartamától függően sűrítve azt. Minél sűrítettebb a "világegész", annál tanulságosabb, hogy milyen részleteket emel
be.
Hajlamosak vagyunk rá mostanában, hogyafilmekről mint látványról
beszéljünk. Vizsgáljuk a stiláris egységet, az operatőri bravúrokat. a szárnitógépes trükkök rohamos térnyerését,
miközben kezdünk megfeledkezni arról, hogy a filmek bizony szólnak is
valamiről. A filmeknek történetük van.
A történetet nem véletlenül akasztják a
filmre, hanem közölni akarnak vele valamit. A közléseknek úgynevezett értéksugallatuk van, bármennyire elavultnak tűnik is a kifejezés. A film
message-e,
üzenete (elnézést kérek
mindazoktól, akik hozzám hasonlóan
irtóznak ezektől a szavaktól. most az
egyszer azonban használni fogom őket
a lehető legalpáribb értelemben: mit
üzen nekünk akarva-akaratlan, tudatosan-öntudatlanul a szerző a filmmel,
milyen értékítéletei vannak, mit tart
helyesnek), szóval az üzenet többrétegű, nem egyszerűsíthetjük le a forgatókönyv csomópontjaira. A cím megjelenésétől a stáblista végéig minden
egyes látható és hallható momentum
értéksugalló. még akkor is, ha erre
nem szeretünk gondolni.
A baj az, hogy erre legtöbbször az
alkotók sem szeretnek gondolni. Ezt

BUGYIJA

egyébként csak a mélységes jóindulat
mondatja velem, mert ha abból indulnánk ki, hogy a szerzők egységes
egészként gondolnak a művükre, akkor bizony a filmipar tele van elvakult,
dühöngő, előítéletes, kirekesztő szellemű és a saját fajtáját felsőbbrendűnek
tartó "alkotóval", akiknek az értéksugallataitól az Isten mentsen meg minket. Mert akkor az derülne ki róluk,
hogy intoleránsak a végtelenségig,
egyformán utasítják el a homoszexuálisokat, az idegeneket, a nőket, az invalidokat ...
Az elutasítás miértje teljességgel érdektelen a számunkra. Nekünk, nézőknek tök mindegy, hogy XY rendező
miért nevetgél az ímpotenseken. Akár
teliszájjal is röhöghet rajtuk, az ő dolga. Számunkra csak az a fontos, amit
nekünk a filmjével "üzen". Nem vagyunk vele levelező viszonyban.
Ravaszak ám ezek a filmesek. Az
üzenetüket rendre jól becsomagolják.
Nem azt mondják, hogy nevetséges
egy ímpotens. De nem ám! (Illetve
olyan is van, aki arcba mondja, de az
már tényleg teljesen elvetemült.) Inkább apróságokkal adják a tudtunkra.
Példáu] az impotensnek mindig lecsú-

szik az egyik zoknija. Vagy fordítva
dugja be a telefonkártyát. Vagy rózsát
szagolgat főzés közben. Vagy mindig
hülye kameraállásból mutatják.
Ugyanez érvényes a faji, vallási, szexuális és etnikai kisebbségek bemutatására, vagy bárki másra, aki valami miatt "nem passzol a képbe".
Ezek az "elemek" (az egyszerűség
kedvéért: emberek) a filmekben gonoszak, nevetségesek, pipogyák, akcentu-

suk van, csúnyák, elesettek, képmutatók, nincstelenek, buták vagy ijesztően
okosak. Semmi .sincs "rendben" körülöttük, és ráadásul ennek a "normális
emberek" isszák meg a levét. Ezekre a
megállapításokra nem nehéz példákat
hozni, maguk a filmek szolgáltatják
bőséggel. A következő hónapokban
igyekszem majd kitérni rájuk, most elsősorban a nők megjelenítési formáival
kapcsolatos "fenntartásaimat" gyűjtöttem össze.

Milyenek a nők?

Például

eredendően tiszták és jószagúak.
Ezt az ellenpéldákból lehet megtudni.
A férfi büdös és koszos, ezért tusfürdőre és hatékony dezodorra van szüksége. A nőnek megnövelt enzímoldó

vagy micsodáló mosóport kell vennie,
hogy a férfi ruhájából eltüntesse a bűzt
és a mocskot. A férfikosznál csak a
gyerekkosz makacsabb a reklámok szerint. A nő ruhája alig-alig piszkolódik,
és egyáltalán nem kellemetlen szagú,
amikor előkerül a szennyesládábóL
Maga miatt nem is lenne szüksége az
újfajta mosó-, áztató- és öblítőszerekre.
Kivételt képez az az eset, amikor baleset történik a nővel, és rajta kívül álló
okok miatt mégis összepiszkolódik
újonnan vásárolt és nagy becsben tartott ruhája. Például egy önkiszolgáló
étteremben valaki meglöki a tálcájával,
és már borul is a leves. A női ruhák
csak foltosodni tudnak. Egyrészt abból
adódik ez, hogy a nők a Madonna földi másai, másrészt a nők olyasmivel
nem foglalkoznak, ami kosszal és bűzzel járna. Ez nem túlzás, egyikük meg

FAKA NA LA,

ÉS A DEZODOROK
is mondja, hogy "egyetlen problémám,
hogy csak egy bőröm van, és az nagyon száraz".
A nők különben nem is mosnának,
ha egyedül lennének a földön. A versenyszellem és a kivagyiság hajtja őket
a mosógép felé. Másoknak megmutatni, hogy milyen ügyesen tudnak mosni, illetve milyen ügyesen rátalálnak

azokra a termékekre, amelyekkel szépen lehet mosni. A szomszéd mosott
ruhájának optikai fehérségét kukkerral
kémlelik, az anya ellopja a lánya hípóját, a nagynéni felvág frissen beszerzett, szálat nem roncsoló folttisztítójára, a gyeses anyuka elégedetten mosolyog, amikor gyereke istenként tiszteli
a sok illatos vasalnivaló miatt.

Egyáltalán, az illatok! A nő - a férfival ellentétben - nem azért mosakszik
és dezodorál, hogy ne legyen büdös,
hanem azért, hogy még illatosabb legyen. A szürke hétköznapokat is sZÍnesnek fogja látni egy jó illatos fürdő
után.
A nők, úgy ahogy vannak,
kívánatosak. A férfinak például
meg kell borotválkoznia, ha férfias férfi akar lenni. A nő akkor használja a
neki szánt termékeket, ha az átlagosnál
is vonzóbb akar lenni. Rúzs, parfüm,
szappan, intimbetét. Nem azért vásárol
meg egy bizonyos fajta intimbetétet,
mert megjön a menstruációja, hanem
azért, mert ha majd kiesik a táskájából,
akkor erre felfigyelve beleszeretnek az
utcán a férfiak (konkrétan a bohém járókelők). Ha egy másik típusú betétet
választ (esetleg tampont), akkor a férfiak izgatottan össze fognak súgni a háta mögött, randevúra fogják hívni, virágot fognak küldeni neki. Tampon
nélkül meg egy túróst! Akkor csak átlagosan lesz vonzó.

mindig jókedvűek és
hangsúlyosan erotikusak.
A nők

Nevetve szappanozzák az arcukat, mosolyogva állnak sorban a bankban, harisnyahúzás közben megkívánják a saját lábukat, bármit esznek vagy isznak,
az felér egy fél orgazmussal, mert közben garatig belátunk élveteg szájukba,
látjuk, amint élvezettel tekergetik a
nyelvüket és átszellemült arccal szopogatják az ujjukat. A munkahelyükön is
minden pillanatukat betölti a kéjes jó-

érzés. Csokit majszolnak, gépelnek, telefonálnak. újságot olvasnak az akták
fölött, kávét kortyolnak ..., mind megannyi élveznivaló időmorzsa! Élvezik
is! Miért ne tennék, ha csak a bőrük a
probléma.
Az energikus, a tudomány fejlődésével lépést tartó értelmes nők (nagy
eredménye a nőmozgalmaknak, hogy
tovább lehet tanulni) új arckrémet
vesznek maguknak. Aki stupid, az
ráncosodhat kedvére, aki intelligens,
az nem kenegeti magát hiába.
A nők állást is vállalnak, vezető beosztáshoz is jutnak, ehhez azonban
semmi köze a karriervágynak. Pusztán
azért hívnak össze értekezleteket, hogy
még többen meggyőződhessenek róla:
valóban hatásos a hajsamponjuk,
amely egyben balzsam is, remek a kölnijük, és egyáltalán nem szalad a szem
a harisnyájukon, pedig beleakadt az
irattartó sarkába. Aki ennyi mindent
jól ki tud választani, az kiválóan alkalmas a vezető beosztás ellátására is.
Vagy fordítva? Azért vesz meg mindent, hogy érvényesülni tudjon? Mint

maga egyszerű és keresetlen
daságilag képzetlen) módján

(közgazbánik a

pénzzel. Takarékosan. Amiből lehet, az o!csóbbat veszi. Neki ajánlják a
kettőt egyért, a húsz százalékkal többet ugyanannyiért.
Neki ajánlják a
praktikus háztartási eszközöket, de aki
ajánl, az mindig férfi, hiszen ő az, aki
racionálisan
felméri, hogy mi praktikus igazán.

A nők vigyáznak a tisztaságra, az egészségre. Ebben az a tulajdonságuk
is segitségükre
van, hogy rettegnek a kicsinyke. láthatatlan
szennyeződésektől,
melyek
a
kórokozókat hordozzák. Ezért örülnek
az újabb
fertőtlenítőszereknek.
(Na
meg a makulátlanság
mint biblikusan
szentesített
női attribútum.
Elérni a
foltnélküliséget.
Akarhat-e nő többet?!)
A gyerekek harmonikus
fejlődésére
és tisztába tevésére a pelenka- és tápszergyárakon
kívül kizárólag az anyák
ügyelnek.
A szenzációs
négyesikrek
reklámjában felbukkan az apa is, ő bohóckodik a síró-rívó csemetéknek, mig
az anya tápszert melegit. A pelenkareklámok közül egyben szerepelt apa,
nem lehetett valami népszerű,
talán
tízszer vetítette a magyar képláda.
Az apa nem a gyerek jelenéről gondoskodik, hanem a jövőjéről, értelemszerűen ellentétben az anyával. Az apa
részvényt vesz a gyereknek, biztosítást
köt, ingatlanba fektet.
A mostanában
bemutatásra
kerülő
mozifilmek példái közül nem nagyon
kellett válogatnom,
szinte bármelyiket
vesszük, ugyanazokkal
a sztereotípiákkal találkozunk.
Nézzünk hármat közülük!
nő? Mint kolléga? Nem derül ki a reklámból.
Teázni élvezet! Kikapcsol, felfrissít,
megnyugtat.

A nők

teázást.
nőként vagy
ják. Inni egy
a reklámban,
la tkészek és

is

élvezik

a

Úgy élvezik, hogy titkárstewardessként
behozhatkortyot sem isznak belőle
de mosolyognak,
szolgágyorsak.

Főzni főznek. Kávét, teát,
zacskós levest. Mindezt
azért, hogy
ápolják, és tovább vigyék a hagyományokat. A nőnek illatos levest (kávét ... ) kell az asztalra tennie, tudja ezt
nagyanyjának
nagyanyja óta. Tenne ő
szívesen
(vagy kelletlenül,
ez most
mindegy), igen ám, de nincs rá ideje.
Konditeremben
van, koleszterinmentes
olaj ért szaladgál, értekezletet tart, a főzésre öt perc marad. A zacskós leves
meg pont öt perc alatt készül el. Mázli.
A család persze tök gyagya (erről a
"perszéről" máskor bővebben'). egyáltalán nem veszik észre, hogy nem a
nagyi receptje alapján készült a kaja.
Nem a vacsora a lényeg, hanem a
gesztus. A nő átver.
N

A nő

nem

őszinte.

nagy csalás.

A no egy

Fest(et)i

a haját, és

elhiteti, hogy eredeti vadszilva, svédszőke, gesztenyebarna.
Fogyasztóteát
iszik, és letagadja. Általános, nagy zsíroldóhatású
háztartási
tisztítószerrel
egy perc alatt csillogóvá varázsolja a
lakást, aztán eldugja a csodaszert
a
szekrénybe, a háta mögé, mikor hova
sikerül. Lehet ez tinilány. nagymama, a
lényeg, hogy kígyótermészeru
nőnemű. A zacskóslevesről
sem árulja el,
hogy mi az. Az egészséges szójakockát
sem tálalja egy az egyben, birkapörköltnek álcázza. A férjének titokban
adagolja a szívkoszorúereket
és prosztatát védő, természetes
alapanyagú,
gyógyszernek
nem minősülő,
gyógyhatású készítményeket.
A férj haja attól
nem korpás és attól fényes, hogya nő
új sampont vásárol neki, és kicseréli a
flakonokat a kád szélén.
A nő gondoskodó
szeretettel veszi körül családj át, mindezt nem tolakodóan, taktikáznia kell, hiszen csak ő fogékony az
új találmányokra,
a férfi mereven elutasít minden változást.
A nő, bár dolgozik, mégsem legálisan diszponál
a pénzek felett. Nem
hirdetnek vele csekk-kártyát.
Nem vásárol részvényeket.
Nem fektet be. A

Zaklatás
Széles skáláját lá tjuk a karikírozottan
egyoldalúsított,
szerepekbe
kényszerített, és azoknak tökéletesen megfelelő nőknek.
Demi Moore a zaklató, ő testesíti
meg ebben a filmben az első nőtípust, a
rámenős szemetet. A Szilikon-völgyből
érkezik a konkurens számítógépes céghez, elnyert egy vezető beosztást. A
posztra rajta kívül még Michael Douglas pályázott eséllyel. A két kolléga régebben szexpartner volt, a nő ezt folytatná, a férfi visszautasítja.
Mivel nős,
szexuális zaklatásért pert indít a nő ellen. Nyer. Akit érdekel, hogy miért és
hogyan,
az nézze meg a filmet. A
"zaklató" nem érti a férfi ellenkezését,
ahogy az ilyen helyzetekben
nemtől
függetlenül lenni szokott.
Demi Moore tűsarkú cipőben, miniszoknyás,
elegáns kiskosztümben,
és
erősen kifestve érkezik. A szexjelenetben látjuk többszáz
dolláros
fekete
csipke alsóját. Extravagáns,
érzéki és
határozott.
A fekete, jó minőségű fehérnemű (ha ráadásul harisnyatartó
is
járul hozzá) azt jelenti a filmek metanyelvén, hogyaviselője
szeret baszni.

Kifejezetten
választékos
fehéret
olyankor látunk, ha egy szerető feleség
megbotlik, és elmegy az első légyottra
(nem a férjjel). A következő alkalmakkor már vagy nincs rajta fehérnemű,
vagy nem fehér. A szeretők, hogy továbbra is becsülni tudják a nőt, csipkés
fehér cuccot szoktak ráadni a vicc kedvéért. Az otthoni ritmusra rá unó férjek
viszont színeset szoktak vinni a feleségnek, és kizárólag feketében akarják látni a szeretőjüket. A feketét mindig le is tépik. Direkt olyan anyagból
van. A Zaklatásban is letépődik a fekete
bugyi.
A tehetséges' számítógépes
szakember felesége szőke. (Moore fekete, a feleség és a csábító soha nem egyszínű.)
Ö a második típus.
Igazából nem tudja, hogy mit kezdjen a zaklatási történettel. Reflexei azt
mondatják vele, hogy nyilván a férje
sáros az ügyben, ám a mélyebb ösztönökre
hallgatva
azonnal
megbocsát
(vagy legalábbis elnéző lesz, ahogy a
csetlő-botló, önkontrollal
nem rendelkező gyerekekkel szemben szokás), és
a férjjel vállal szolidaritást.
Látszólag
abszolút
nem
érdekli
az igazság.
Egyetlen célja van, hogy szűnjön meg
a "helyzet",
privát életiik ne legyen
szem előtt, ne adjanak okot a megbotránkozásra. Akkor sem, ha a férje esetleg tiszta.
Selyempizsamát
visel. Hosszúujjút,
hosszúszárút.
Természetes
szépség,
semmi smink, a ruhái kényelmesek,
sportosak, földszínűek. Szexuális élete
a hitvesi ágyban zajlik, kisgyerekkel
nehezen megy nappal, ráadásul a férj
későn jár haza. A feleség is tehetséges,
de nincs munkahelye,
a gyerekkel van
otthon, ezenkívül az tölti ki a napjait,
hogy férje előmenetelén
gondolkodik.
Meghallgatja, tanácsokkal látja el urát,
vacsorázni
járnak
a kollégákkal.
A
klasszikus felállás: a nő a férfi társadalmi presztizsét
növeli, szépsége. odaadása, családösszetartó
ereje mind a
férj szimbolikus tőkéjét növeli.
A tehetséges férj a filmekből megismertekhez képest igen rendes, hiszen
amikor
tovább
marad
ki, olyankor
előtte hazatelefonál.
Bejelenti. Nincs
kérdés, nincs magyarázkodás,
"később
jövök", és kész.
A harmadik típusú nő a titkárnő. Ö
nem túl szép, viszont kiváló titkárnő.
Minden utasítást szó nélkül és azonnal
végrehajt, kedves, főzi a kávékat, üzeneteket ad át a feleségnek, és passzív
résztvevője a lagymatag, ám mindennapos
büroszexnek.
A főnöke
egy
dossziéval - kedvesen pajzán gesztusként (mintegy kötelességből) - naponta
megpaskolja kolléganője popóját. A nő
ezt nem utasítja vissza, holott terhére
van a dolog. Hogyan is tehetné meg
következmények
nélkül. Ugye ismerős
a helyzet? Aki életében csak egy napot
is dolgozott
már olyan helyen, ahol
férfiak és nők össze voltak "zárva", az
pontosan ismeri a büroszex lélektanát.
Nem kell hozzá taperolni sem, elég a

verbális macera. Azok a poénszerkezetek hagyják el büntetlenül az ajkakat
(diplomaszámtól függetlenül), amelyek
miatt már ötödik áItalánosban is pironkodik az ember. Ezt mindenki tudja,
majd' mindenki tűri, a kollégák és a
kolléganők ügyesen lavíroznak azon a
határon, ahol eldönthetetlen, hogy nem
csak egyszeru "jópajtási" gesztusról
van-e szó. Gyakran az a kényszerképzet hajszolja enyhébb-erősebb
zaklatásba a kollégákat, hogy azt hiszik, a másik esetleg megsértődik, ha
nem kezelik izgató nőként, férfiként
(ez utóbbi szinte elképzelhetetlen még
ma is, ha kitudódik, mélységes megvetés övezi az inzultálót, míg ellenkező
esetben erről szó sincs). A problémát
nem létezőként kezeljük. Ez így természetes, így elfogadott a vegyes összetételű közösségekben. Ehhez képest azt
is elfogadottnak és természetesnek tartottuk. hogy a homoszexuálisokat ne
sorozzák be. Eszerint férfi férfi általi
zaklatása létező és megelőzendő problémát jelent.
A negyedik fajta nő a háttérből irányító. Ö a tehetséges szakember idősebb (ergo nem szexuális lényként tekintett) kolléganője, aki rálát a problémára (mármint a Demi Moore féle
zaklatásra), és titkon segíteni próbál. Ó
a klasszikus organizátor, aki informáeióit a háttérből szerzi, és ott is adja tovább. Az őrangyal szerepét is betölti,
szolgálatáért nem vár köszönetet.
Azért segít, mert az ő normáinak sem
felel meg az ármánykodó, független és
magabiztos nő (a filmben mindenki
benyalja, hogy Demi Moore tényleg
molesztálta a férfit, holott, mint ezt az
utolsó pillanatban megtudhatjuk. nem
is igaz az egész, a férfi tervelte ki a
zaklatási ötletet, hogy így rúgassa ki
riválisát). Az Ő szakmai előmenetelének is az tenne jót, ha a férfi maradna
pozícióban, hiszen ő mint öreg barátnő
kényelmesen ellavírozhatna a férfi biztonságot nyújtó közelében, ezt a viszonyrendszert már ismeri, itt nem érheti meglepetés, bejáratott taktikákkal
éL Ha a független nő kerülne pozícióba, akkor új stratégiát kellene kidolgoznia, melynek sikere bizonytalan.
Azt nem tanulta meg, miként kell taktikázni egy női főnökkel.
A férfitársadalom nézőpontjából
happyenddel végződik a történet, a
nőt elzavarják. Természetesen nem
elég az, hogy elveszíti a pert, még a
szakmai inkompetenciát is rá tudják
bizonyítani. Elég meglepő vég lenne,
ha az derülhetne ki, hogy mind szexuálisan, mind morálisan, mind szakmailag teljesen azonos szinten mozgott a
két rivális.
Azért tanulságos a film, mert nagy
valószínűséggel a konvenciók és az előítéletek ellen akart dolgozni.
Bo Derek újra a színen. Le a kalappal előtte, őrületesen néz ki. Erre épült
a film is. Az eredeti cím: Woman of Desire. Ez ugye világos. A vágyott nő. A
vágy nője. Satöbbi, a fordítást szájíz
szerint lehet finomítani. A magyar cím
a következő lett:

A hazug szuka
Édi, ugye? Aki látott már Bo Derek-filmet, az nem fog meglepődni a színész. nő teljesítményén. Ó persze nem okolható semmiért. Összetett szerepformálást kívánó történethez nyilván arra alkalmas szereplőt kasztingoltak volna
az ilyesmire igen kényes amerikai producerek.
Bo Derek megírt szerepe szerint mosolyog, dug, hallgat és gazdagszik. Az
ő szájából hallhatjuk a sommás életfilozófiát is: "tetszeni kell a férfiaknak, ez
az érvényesülés egyetlen útja". Tetszik

is mindenkinek. Önző, üresfejű, a férfiakat saját kénye-kedve szerint irányítja. Azok folyamatosan lekezelik, de a
kedvére tesznek. Mert ő is a kedvükre
tesz. Aztán ha neki úgy kifizetődőbb,
megölet közülük egyet-egyet. A többi
férfi ebben mindig partnere, mert nekik is így kifizetődőbb. De erről hallgatunk. Ó a hazug szuka, aki nála tehetősebb férfiakhoz csapódik pénzért,
az a szegénysorsú fiú pedig, aki őhozzá csapódik pénzért, egyszeru áldozat
marad a szemünkben. hiszen milyen
csúnyán elbánik a végén vele is.
A címmagyarítás azoknak szól, akik
maguktól tán nem lennének képesek
morális ítéletet hozni a látottak alapján. A szuka a magyar nyelvben az
egyik legbrutálisabb kifejezés, amivel
nőt "illetni" lehet. Más nőstényállatmegnevezést is használ nyelvünk a
nőkkel kapcsolatban, egyik sem megy
éppen dícséretszámba (strapakanca és
társai).

A nagy ugrás
sok szempontból igen-igen jó film,
nagy valószínűséggel a kilencvenes
évek posztmodern utáni korszakának
sikerei között fogják számon tartani.
A főhősnő (1958 szilveszterén) rámenős újságiró. Napilapos riporter.

Sziporkázóan szellemesen ír, elkötelezettje az igazságnak, munkamániás,
erős dohányos és Pulitzer-díjas. Sikerei
önárnítóvá teszik, elhiteti magával,
hogy boldog. Ehelyett végtelenül magányos. A férfiak menekülnek tőle,
mert mindenről véleménye van. Roszszul szabott nadrágkosztümben jár, káromkodik, felül a főnöke asztalára,
megállás nélkül a PuIitzer-díjával kérkedik. Nem szeret bele senkibe, szemlátomást "szívtelen" nő, az érzelmek és
a kötöttségek gátolnák karrierje alakításában, nem jut ideje a szívére. Ez így
gömbölyű! Ahogy azt elképzeljük a tehetséges riporternő kről! Ha valaki
tényleg azt gondolja, hogy ez így igaz,
és miértekre is kívánesi. olvassa el
Adamik Mária tanulmányát (A Nagy
Fehér Üzemmód) a Replika sorozatban
megjelent Férfiuralom című, feminizmussai foglalkozó tanulmánykötetből.

A riporter elnőiesedését is nyomon
követhetjük. A filmes és egyéb sztereotip gondolkodás szerint a riporter
(mint a virilitás csirnboraszója) és a
háztartásbeli (mint az alantas feminin
vonások netovábbja) között félúton a
titkárnő található. Így aztán újságíró
hősnőnk még mielőtt hátébévé válna,
előbb egy kicsit titkámősködik. Egy
megavállalat igazgatója után nyomoz,
belső információkra..-lenne szüksége,
ezért beáll a főnökhöz titkámőnek.
Csini kiskosztümöt húz, .kiderül, hogy
formás a lába, "nőies" frizurát kezd
hordani némi diszkrét sminkkel az orcákon, csacsog, nem mond ellent semmiben sem, tökéletesen azonosul a felettesével. a férfi szempontjai kizárólagos szempontokká válnak. Az első
időkben még felülkerekedik benne a
sztorivadász újságíró, majd egyre inkább hatalmába keríti a titkárnőség.
Olyannyira elfogadja felettesének az
igazgatót, hogy megteszi felettes énnek, beleszeret, feladja hivatását, s kizárólag a csókolózáson jár az esze.
Az alapvetőerr ironikus film egyetlen pillanatán sem érezzük, hogy a
szexista nőkép akár minimálisan ironikus felhangot kapna. Az erős sablonok
nem hatnak önmaguk ellen, inkább tovább erősödnek.
Tanulság: ha egy nő úgy él, ahogya
"normális" nők, akkor elmondhatjuk

róla, hogy megjött az esze. Végre nem
irkálja magányosan a "férfias" cikkeket, nem gondolkodik, nem hord se
kalapot, se nadrágot. Megjött az esze, s
lám, mennyível egyszerűbb lett az élete, amióta talált egy isteniteni való férfit. A történetben még egy csavar van:
a férfi a nő mindkét arcát ismeri. Mondanom sem kell, hogy nem az önálló
maszkulínba, hanem az odaadó fernininbe szeret bele.

A példákat napestig lehetne sorolni. A
filmek sugallt értékei a célba vett közönség értékeivé válnak, a látottak kizárólagos modellé alakulnak. Amit egy
filmben jóváhagynak, az jóváhagyható,
az jó, az követendő, rninden más eiutasítandó. A filmek bármilyen direkt és
indirekt üzenettel elérik ezt a hatást.
Elsősorban természetesen a reklámok
értéksugallatai merevítik be leginkább
a közgondolkodást. A konformitás tömegek álmává válik, ha azt sulykolják
az agyukba. hogy minden földi az
övék lehet, ha konformul élnek. A terített asztaltól a padlósúrolóig mindent
megkapnak. de ezek előfeltétele a reklámokban látható környezet. A nőies
nő és a férfias férfi "normális" rnűködése. Az érvényesülés és a gyarapodás
útjaa konformizálódás.
A nemreklámok. ha lehet, mégiscsak
erősebben konformizálnak a reklámoknál, bár lényegesen szűkebb réteget. A
reklámokra hajlamosak vagyunk rálátni, a hátsó agyunkból néha érkezik egy
figyelmeztető jel: "vigyázz, valamit rád
akarnak sózni a világképük mellett!" A
játékfilmek esetében erről könnyebben
elfelejtkezünk.
Természetessé válik, hogy a nők
szukák vagy tyúkok, a homokosok
nyálasak, a cigányok hazudnak, az olaszok pedig a Madonnát csókolgatjak
makarónievés közben.
így aztán már azon se nagyon csadálkozhattunk, hogy 1995. január 16án a Magyar Televízió 2. csatornáján,
főműsoridőben a nézettségi rekordokat
döntögető Mindent vagy semmit! vetélkedő Mártája "férfiaknak, nőknek és
háziasszonyoknak"(!)
ajánlotta
az
egyik nyereménytárgyat. ..
Kuczogi Szilvia
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Varga Balázs

A képernyo árnyékában
Atom Egoyan filmjeiről

Valami történt Kanadában. Évtizedes kihagyás után a nyolcvanas évek
kanadai, még közelebbről torontói filmművészete egyszerre két rendezőegyéniséggel hívta fel magára a figyelmet. A technológiai és pszichológiai horror megújítója, David Cronenberg volt az első (időrendben is,
hiszen még a hatvanas évek legvégén debütált), őt követte az egykori
üdvöskéből mára a nemzetközi fesztiválok elsővonalbeli sztárjává érett
Atom Egoyan. Mindketten a személyiség és a technikai fejlődés, identitás és civilizáció kapcsolatát vizsgálták. még ha a hasonló eredet után
pályájuk másfelé tartott is. Mindkettőjüket megkísértette Hollywood, de
az amerikai filmipar csak Cronenberget volt képes elcsábítani, aki a
Scanners és a Videodrome dermesztően jelenvaló utópiáit követően felemelt fejjel masírozott be az álomgyárba, hogy az erőtlen Légy után a
Meztelen ebéd felvizezett pszichodeliájával korábbi filmjeinek pusztán
modoros utánérzését nyújtsa. Egoyan azonban (akinél olyan amerikai
tévésorozatok epizódjai jelentették a "kitérőt", mint az Alfred Hitchcock
Presents és a Twilight Zone) az elmúlt évtized originális rendezőinek
egyike lett. Eredeti, jellegzetes és könnyen felismerhető filmvilágot épített fel. Egymásra épülő művei táguló spírálban járják körbe alapmotívumaikat. (A sorozatszerűség illúzióját keltheti, hogy a főbb szerepeket
általában ugyanazok a színészek játsszák - élükön Egoyan feleségével,
Arsinée Khanjiannal.) Harminckét éves és már életműve van - írta találóan Báron György.
(életrajz mint elötörténet és közeg)
•
Közhely. de az életrajz ismerete bizonyság, netán mankó lehet a mindenkori interpretáció során.
Szabadon alkalmazható archímédeszi pont, ahonnan az életmű az élettényekhez kötözhetővé, a világkép pedig a személyiségből kibonthatóvá
válik. A fiológiai aprómunka végén tömör lábjegyzetekké állhatnak
össze az utalások, az életvilág és a művilág közti vonatkozások. Egoyan
esetében is trambulinként kínálja magát az életrajz, hiszen majd mindegyik filmje részben saját élményanyagon alapul. Meglepő ez, ha arra
gondolunk, hogy első pillantásra milyen végtelenül steril, ridegen és kegyetlenül távolságtartó világgal állunk szemben műveiben. Egyes szám
első személyű kifejezés helyett tárgyias distanciával kezeli átélt tapasztalatait az alkotó. Hűvös távolságtartással, nem pedig empatikus iróniával, az azonosulás lehetőségét kilopva ezzel. Mégsem hidegszívű naturalista, azaz inkább csak a felszínen az. Filmjeinek arculcsapó érzelemmentessége és kiszámítottsága többek között az elfojtott érzelmekből
nyeri éltető feszülségét. (Legutóbbi munkájának, az Exoticának talán ez
a töréspontja. Ebben ugyanis az érzelmek direkt kifejezésére törekszik, s
zavaró, hogy néha kifejezetten mesterségesen gerjeszti az ellentétet a hideg neonkék-neonzöld képi világ és a szereplők lüktető érzelmei között.)
Az életrajzhoz visszatérve, az örmény származású Egoyan Kairóban
született 1960-ban. Hároméves volt, amikor családja Kanadába költözött.
Ezen a ponton némi ellentmondás található a kűlönböző forrásokban.
Van, ahol az szerepel, hogy gyerekként megtagadta örmény származását, és még otthon sem volt hajlandó anyanyelvén beszélni, másutt viszont az, hogy hétéves koráig (ekkor helyezték el nagyanyját az idősek
otthonában) nem tanult meg angolul, asszirnilációja csak ekkor kezdődött. Mindenesetre egyetemi évei alatt kezdett érdeklődni származása
iránt, s lett az identitás későbbi filmjeinek is egyik központi problémája.
Huszonéves kora óta foglalkozik filmkészítéssel, a film mellett több más
művészeti ágban is alkot (zenél és operettlibrettót ír, színházban rendez).

Filmjei ugyan többféleképpen rokoníthatók - mind korábbi pályákat
és irányzatokat, mind pedig kortárs áramlatokat tekintve =, ez a társkeresés mégis inkább a puszta körülírás, mintsem az osztályozás gesztusa.
Elsősorban nem a filmtörténeti hagyományhoz, hanem a fi1mkészítéshez
való viszony foglalkoztatja: attitűd a leszármazási ág helyett (e kettőt
persze lehetetlen mesterségesen szétválasztani). Furcsa paradoxon, de
Egoyan kategorikus filmművészetét éppen kategorizálni nehéz. Kategorikus a témavariánsok fentebb már említett értelmében (kibontható tehát
egy motívumtár, egy Egoyan-katalógus), de még inkább a szenvtelen kijelentő módban fogalmazás miatt, mely filmjeit jellemzi. Mértani pontosság a szerkezetekben, hűvös tárgyilagosság a gondolatokban-tételekben.
Mind a hat nagyjátékfilmje valamiképp az identitás, a család, az emlé-

Family

Viewing

(Családi

mozi)

kezet kérdéseit járja körül - a tradicionális kultúra megőrzésének lehetetlenségét egy modernség utáni technológiai civilizációban. Egoyan annak a médiatizált világban felnőtt generációnak a tagja, amely elsőként
használja természetes kifejezési módként a videót. A különféle műszaki
és elektronikus gadgeteket tehát már nem a modern kor frappáns emblémáiként kezeli (mint tette egykor például Antonioni), hanem a posztindusztriális kor veleszületett adottságaként. Ez a civilizáció egyszerre
témája és közege az ábrázolásnak. A közvetítettség, a videó és a technika mint a távolságtartás eszköze keveseknél tematizálódik olyan erőteljesen illetve válik olyan formateremtővé, az elbeszélésmód szerves elemévé, mint Egoyan művészetében.
(szerkezet)
•
Filmjeinek többszólamú szerkezetét, narratív struktúráját hasonlitották már labirintushoz, barokk fúgához, posztmodern kirakós-játékhoz. A történetek apró mozaikdarabkákból állnak össze. Történet. E szót szigorúan Wenders utáni értelemben használom, mint teszi
Egoyan is, aki levonta a következtetést: a történetmesélés lehetetlenségének elmondása csak látszattörténetekben lehetséges. Kevésszereplős darabok ezek, különálló életek bomlanak ki bennük, melyek egy-egy pon-

The Adjusler

(Kárbecslő)

ton, gyakran véletlenszerűen
kapcsolódnak egymáshoz. Zárt és zártságában esetleges világ, alig motivált figurákkal. Ez a mozaikdramaturgia
olykor bizarr hatást kelt, akárha távirányítóval a kezünkben ülnénk a tévé előtt, és kliptempóban váltogatnánk a különféle csatornák műsorait.
(Ennek a bizarr hatásnak legszebb példáját a Kárbecslő jelenetei nyújtják,
melyekben mintha Bunuel szürreális ötletei és Ferreri aberrációja találkoznának.) Pontosan ismeri a hollywoodi történetmesélés technikáját,
mégis kifordítva használja. A néző informálása. az összefüggések és
okozatok feltárása helyett inkább elbizonytalanít. Filmjei első perceiben,
nyitányaiban
általában szöveg, beszéd nélküli jelenetek szerepelnek.
Egoyan pusztán felvillantja a szereplőket, útnak indítja teremtményeit.
Kiszakított
darabkákkal
szembesít,
bizonyos
információka t mindig
visszatart - nem mintha elbeszélői felsőbbrendűségét
és többlettudását
kívánná bizonygatni, éppen hogy elégségesnek tartja ezeket a szórványelemeket is. Párbeszédhelyzetben
a beállítás-ellenbeállítás
hagyományos alkalmazása helyett gyakran játszik a különféle nézőpontok váltogatásával. Máskor szubjektív beállitásnak tűnő felvételbőllép ki a kamera, átrendezve és megkeverve a térbeli viszonyrendszereket.
(Főként első filmjeinek jellegzetes beállítása az ipari kamerák felső, "mindentlátó"
nézőszöge.) Idő- és képsíkokat megbontva, egymástól elszakítva szerepeltet egybevágó szövegeket és képeket. A Közeli rokon történetmesélése
kétszer kezdődik: a film elején hallott narrátorszövegről
húsz perc elteltével derül ki, hogy a főhős diktafonra mondott naplója. Ettől a pillanattól kezdve a korábban nehezen összeilleszthető emlékeket másokkal kiegészítve, összefüggő sorba helyezve halljuk újra. A fenti szerkezetmodelltől némileg eltérő Calendar magára záruló története (az Örményországba utazó fényképészt elhagyja a felesége) hónapról hónapra ismétlődő vacsorameghívások
épp-adott jelenidejéből visszatekintő
emléknyomokból bomlik ki: egy ismétlődésekre épülő lineáris struktúra és a
koncentrikus körökben előtörő emlékek vetülnek egymásra.
(kudarco s rítusok)
•
Az Egoyan-filmek visszatérő cselekményelemei a világ katalogizálására,
osztályozására és kontrollálására szolgáló
nekirugaszkodások:
esélytelen, eleve bukásra rendelt kísérletek. A szereplők dokumentálnak és rendszereznek; regiszterbe próbálják szervezni
a káoszt. A Kárbecslő főszereplőnője cenzúrahivatalban
dolgozik, feladata az eléje kerülő filmek vizsgálata, a bennük felbukkanó erőszakos és
pornográf jelenetek listázása. A hivatal új alkalmazottja belépésekor felmondja főnökének a listát, a különféle megjelölendő
cselekedetek

hosszú sorát A-tól H-ig - gyilkosságtól megerőszakolásig.
"Adott a sorvezető, adottak a szempontok. mást sem kell tennie, mint megnyomni a
szükséges gombokat a megfelelő jeleneteknél" - okítja a főnök. "Manapság már nem a cenzúra, hanem a filmek osztályozása az elsődleges" hangzik később. Ugyanennek a filmnek a főhőse (a férj), egy biztosítótársaság kárbecslője a károsultak elpusztített életterét próbálja rekonstruálni, felmérni és pontosítaní a veszteségeket.
Szereplői szinte kivétel nélkül különös, néha extrém rítusok sorában
élik életüket. A Szöveges szerepek hősnője reménytelenül szerelmes kollégájába (mindketten egy hotel alkalmazottai). A fiú mellékállásként apró
szerepeket játszik el ócska tucatfilmekben. A lány nap mint nap ezeket a
filmeket kölcsönzi ki a sarki videotékából, és otthon, üres szobájában
nézi végig őket. Ugyanitt szerepel egy forgatókönyvírónő,
akit bátyja
mentett meg, ő volt a donor a nő átültetéses műtétjekor. A testvér meghalt, s a nő rendszeresen a temetőben, pontosabban egy video-mauzóleumban tölti a szabadidejét, az urnák helyén feltáruló képernyőn régi
családi felvételeiket nézi vissza.
A rítusok, ahelyett, hogy támasztékok lennének az életben, átláthatatlan rendszerként működnek. "Minden, ami megvédésünkre szolgál, darabjaira hullik. Kontrollálhatatlanná,
haszontalanná, abszurddá válik." hangzik el a Calendarban. Az Exotica olyan sztriptízbárban
játszódik,
ahol a falakat többhelyütt felerészben foncsorozott üveg borítja. A sz 0bából kinézve ablak, a vendégek azonban tükörnek hihetik. A tulajdonosok eredetileg védekezésre szán ták ezt a megoldást, a disc-jockey azonban inkább a kellemetlennek talált vendégek szemmeltartására használja.
Nemhogy a teljességre törés (az Egész megragadása) nincs meg e rítusokban. még a korlátozott racionalitás, de a rendszeradó misztika is
hiányzik belőlük. Értelemmel áttöretlen formák csupán, az érzelmek
zablái, burkok, melyekben az elszigetelt életek telnek. Menedék helyett
megannyi támadási felület.
(csereszabatos élmények)
•
A fényképezés vagy a filmezés lehetőség a világ dokumentálására
és rendszerezésére. "Minden fénykép egyegy foglyul ejtett tapasztalat" - írta Susan Son tag. Egoyan számára alapvető a kép és az emlékezet (videokép és emlékkép) viszonya. Saját bevallása szerint éppen az az egyik legnagyobb baja civilizációnkkal. hogy
a video eluralkodásával
megszűnt a filmnél még meglévő szelekciós
kényszer. Nem számít az anyagköltség (hisz elhanyagolhatóan
olcsó a
technika), lényegében minden megörökíthető, s ezáltal tökéletesen reflektálatlan viszony jön létre a rögzítő (megfigyelő) és tárgya között. A
lényegtelen, az esetleges eluralkodása nem pusztán a narráció lehetősége ellen dolgozik - egyszeruen szétbombázza a történeteket. Bagatellizálódik maga a megfigyelés ténye, a tapasztalat szükségessége is. Ha minden megörökíttetett, elégséges a mechanikus emlékezet (videofelvétel) és
elhagyható az átélt bizonyosság, a személyes jelenlét élménye. A Családi
mozi hősnője néhány napra elutazik. Mielőtt elindul, szociális otthonban
lévő édesanyját a fiúra bízza, aki a szomszéd ágyon fekvő nagyanyját
gondozza. Az asszony időközben meghal, a fiatalember pedig (a két testet felcserélve) saját nagyanyjaként temetteti el. A szertartást azonban videóra veszi, s amikor a lány hazatér, azzal a magyarázattal nyújtja át a
kazettát, hogy bármikor lejátszható, s ezzel helyettesíteni képes a temetésen való részvételt.
A CaLendar fotósa (akit maga Egoyan játszik) Örményországban
nem
hajlandó kimozdulni a fényképezőgép keresője mögül. Az itteni jelene-

teket fix beálításban, az ő szemszögéből látjuk. Ott van a térben, de
nincs rajta a képen, csak egyszer - az árnyéka. Videóra vesz azonban
mindent, felesége legapróbb mozdulatait, a nő és az idegenvezető között lépésről lépésre kialakuló kapcsolatot. Exportra készíti artisztikus
templom-fotóit, a helyszín csak képkivágatként, a táj és a műemlék kompozícióként érdekli. Örményül nem tud, ezért felesége tolmácsol neki. (A

amatőrfilmek, videofelvételek leginkább. Birtoklásukért gyakran generációk (általában apa és fia) csapnak össze. A Családi mozIban a régi családi felvételek helyére az apa szeretkezéseit rögzíti új barátnőjével - ezeket a kazettákat lopja el a fiú, hogy nagyanyjának levetítse őket. A Calendar fotósának emlékképei videofelvételként jelennek meg - végignézi
feleségének elvesztését, ahogy a nő kiment a képből - mindkét értelemben, azaz szó szerint és képletesen véve. A videofelvételek általában emlék- és álomképekként, képzeletként vagy hallucinációként működnek identitásuk azonban bizonytalan, eldönthetetlen, mikor melyik funkciójukat töltik be.
(engedelmes testek)
•
A kifejezést Michael Foucault-tól kölcsönöztem. Felügyelet és büntetés című könyve után az ő életművének volt
egyik központi kérdésköre a testek feletti uralom, szexualitás és személyiség, identitás fogalma. Az "igazság rezsimjei" valamint a magateremtette intézmények által legyűrt individuum. Egoyan filmjeiben akárha
függetlenedne a fizikum, a nyershús - lélek és érzelem nélkül működnek a testek. Engedelmesen, mechanikus an. Mint egy szerszám, egy eszköz, egy tárgy. A tárgyak (főként videokamera, fényképezőgép, videomagnó) és használójuk közötti alapkonfliktus ismétlődik test és személyiség viszonylatában. A technikával helyezik szembe az érzelmet, fizikurnrnal az emóciót. A "tárgy" végül legyűri a nekiszegült akaratot.
A videofelvételek készítése és azok birtoklása a múlt feletti látszatura-

Speaking Parts (Szöveges szerepek)

dialógusok a filmben duplán, angolul és örményül hangzanak el. Ez a
közvetítettség valamint eltérő világképük., identitás-élményük. feltárulása
a fotós és az idegenvezető közötti kommunikációt kapocs helyett válaszfallá teszi, fokozatosan eltávolítja őket.) A fotós számára idegen és érdektelen táj, a kultúra mint eredet csak a feleség számára nyílik meg, aki
nem pusztán a másik férfit, hanem az identitást, a hagyományt választja. Férje Kanadában újra és újra megnézi a videofilmeket, közben az
asszonynak írandó levelét fogalmazza. Örményországban merev bábuként viselkedett, aki semmire sem reagált. Semmi élőre, lett légyen az
személy vagy tradíció. Kommunikálni pusztán a lenyomattal képes, a
halott reprodukció hozza lázba. Érzelmei csak post factum működnek.
(Vacsoravendégei - egytől egyig egzotikus, nem kanadai származású
nők - sem mások, mint eszközök az emlékek és érzelmek párosítására.
Az esték során mindannyian félrevonulnak telefonálni - anyanyelvükön
beszélnek kedvesükkel, szeretőjükkel.) Az idő folyamatossága megszakadt: a rítusok gyakorlói/elszenvedői a folyamatos jelenben élnek, számukra nincs visszatérés a múltba.
A KárbecsW cenzornője titokban videóra veszi munkájának tárgyát: a
pornófilmeket. Nővére, hogy megismerkedjen testvére munkájával, ezeket nézi otthon. Máskor régi családi fotóit rendszerezi és égeti el. A képernyőn elviseli az erőszakot, a pornográfiát, de összeomlik, amikor ablaka előtt egy perverz mutogató tűnik fel (egyébként egy céltalanul hatalmas óriásplakát hátteréből, a képből kilépve). Miként más filmek szereplői, a nővér számára sincs átjárás a kétdimenziós érzelmekből élettelibb
rétegekbe. Csak a felszínt tudja átélni, a felületen mozoghat csupán.
(képek emlékezete)
•
Mi a kapcsolat kép és emlékezet, kép és
identitás között? Puszta reprodukció a képrögzítés, vagy leválik a tárgyról a másolat? Egyáltalán, visszakereshető-e egy élmény' a képmásból,
maradt-e leszármazási lánc a dokumentumok mögött? Mit hoz át a
múltból a rögzítés? Van-e belépés a múltba? Részesül az élményből, aki
rákerül a képre? Egoyan filmjeiben a múlt különféle nyomai szerepelnek, egyszervolt élmények mozaikdarabkái. Tárgyak. Fényképek és

Exotica

lom mellett rendszerint a szexualitással kapcsolatos. (Mint a Családi moziban.) A Calendar főszereplője a videofelvételeket visszanézve a képernyő előtt elégíti ki magát, akár a Szöveges szerepek szereplői, akik egymást csak a képernyőn látva maszturbálnak. Képpé válik a test, s ez a
testetlen kép izgatja fel őket - írta a film egyik amerikai elemzője. (Úgy
hiszem, felszín, kép, képiség, és reprodukció fogalmainak végiggondolása és
a fentebb említett kontextusban szerepeltetése Egoyant legalább annyira
az elmúlt évtizedek - főként amerikai - képzőművészeti törekvéseihez,
sőt a médiauniverzum simulacrum-jellegének baudrillard-i tételéhez kapcsolja, mint a hasonló kérdéseket felvető kortárs filmáramlatokhoz.)
Képpé fordult testek szerepelnek az Exotica sztriptízbárjában is. A table-dancing rítusa tette népszerűvé a helyet. Öt dollárért a kiválasztott
lány négyperces táncot lejt a vendég előtt - mindent megmutatva de
semmit sem engedve, a tánc közben ugyanis csak ő érhet avendéghez,
a táncosnő teste érinthetetlen. Átjárás nincs, csak a felszín kisülései.
Szex, hazugság, video. Nincs kritika, amely kihagyná ezt a párhuzamot,
hiszen e három szó tökéletesen illik az egoyani világra is. Véletlen
ugyan, de 1989-ben, amikor Sondenbergh filmje nyerte a cannes-i fődíjat, a Szöveges szerepeket a fesztivál másik szekciójában, a Rendezők Két
Hetében vetítették. Egoyant annyira megdöbbentette ez a cím, (hisz nem
ő találta ki saját filmjének), hogy egy ideig meg se nézte az "amerikai
változatot".

Filmográfia
Howard

in Parlicular

(1979, 14 perc, 16 mm, fekete-fehér)
Rendező, forgatókönyvíró,
operatör. vágó:
Atom Egoyan, zene: Garth Lambert, szereplők: Carman Guild, Anthony Saunders,
Arthur Bennet!. - Ego Film Arts.
After

Grad With

Dad

(1980, 25 perc, 16 mm, színes)
Rendező, forgatókönyvíró,
operatőr, vágó:
Atom Egoyan, zene: Garth Lambert, szereplők:
Alan Toll, Anthony
Saunders,
Lynda-Mary Greene. - Ego Film Arts.
Peep Show
(1981, 7 perc, 16 mm, fekete-fehér, színes)
Rendező, forgatókönyvíró,
operatőr, vágó:
Atom Egoyan, zene: Matthew Poulakakis,
David
Rokeby,
szereplők:
John
Ball,
Claire
Letemendia,
David Littlejohn.
Ego Film Arts.
Open

McDonald, zene: Mychael Danna, szereplők: Michael McManus, Arsinée Khanjian,
Gabrielle Rose, Tony Nardi, David Hemblen, Patrieia Collins, Gerard Parkes, Jacqueline Samuda,
Peter Krantz. - Ego
Film Arts, Telefilm Canada, Ontario Film
Development
Corporation, Academy Pictures (Róma),
Film Four Intemational
(London)

House

(1982, 25 perc, 16 mm, színes)
Rendező,
forgatókönyvíró,
vágó: Atom
Egoyan, operatőr:
Peter Mettler, zene:
David Rokeby, szereplők:
Ross Fraser,
Michael
Marshall,
Sharon
Cavanaugh,
Hovsep Yeghoyan, Alberta Davidson. Ego Film Arts, Ontario Arts Council.
Next of Kin - Közeli

The Adjuster - Kárbecslő
(1991, 102 perc, 35 mm, színes)
Rendező, forgatókönyvíró:
Atom Egoyan,
operatőr:
Paul Sarossy,
vágó:
Susa n
Shipton, zene: Mychael Danna, szereplők: Elias Koteas, Arsinée Khanjian, Maury Chaykin, Gabrielle Rose, Jennifer Dale, David Hemblen, Rose Sarkisyan, Armen Kokorian. - Ego Film Arts, Telefim
Canada, Ontario Film Development
Corporation, Alliance Communications.
Montreal vu par ... six variations
sur un theme (Montreal
Sextet, 4. epizód):
En passant
(1992, 20 perc, 35 mm, színes)
Rendező, forgatókönyvíró:
Atom Egoyan,
operatőr: Eric Cayla, vágó: Susan Shipton, zene: Mychael Dann, szereplők: Maury Chaykin, Arsinée Khanjian. - (A többi
öt epizód rendezője:
Patricia Rozema,
Jacques Leduc, Michel Brault, Léa Pool,
Denys Arcand)

rokon

(1984, 72 perc, 16 mm, színes)

Gross

Rendező,
forgatókönyvíró,
vágó: Atom
Egoyan, operatőr: Peter Mettler, szereplők: Patrik Tiemey, Berge Fazlian, Sirvart
Fazlian, Arsinée Khanjian. - Ego Film
Arts, Ontario Arts Council, Canada Council.

(1992, 120 perc, 16 mm, színes, tv-film)

Men: A Passion Playground
(1985, 7 perc, 16 mm, színes)
Rendező, operatőr, vágó: Atom Egoyan
zene: Matthew Poulakakis, Perry Domzella, szereplő-performance:
Gail Harris. Ego Film Arts Produclion
ln This Corner
(1985, Alfred Hitchcock Presents-epizód,
60 perc, 16 mm, színes, tv-film)
Rendező: Atom Egoyan, operatőr: Keneth
Gregg, vágó: Myrtle Virgo, zene: Eric Robertson, szereplők: Robert Wisden, Patrick Tierney, Brenda Bazinet.
The Final Twist
(1987, Alfred Hitchcock Presents-epizód,
30 perc, 16 mm, színes, tv-film)
Rendező: Atom Egoyan, szereplők: Martin
Landau, Robert Wisden, Ann-Marie MacDonald.
Family

Viewing

- Családi

Misconduct

Rendező: Atom Egoyan, operatőr:
Hebb, vágó: Gordon
McClellan,
Mychael Danna, szereplők: Daniel
Peter MacNeill,
Linda Garanson,
Hughes, Lenore Zann. - CBC

Brian
zene:
Kash,
Doug

Calendar

(1993,75 perc, 16 mm, színes)
Rendező,
forgatókönyvíró,
vágó:
Aton
Egoyan, operatőr: Norayr Kasper, zene:
Djivan Gasparian,
Eve Egoyan,
Garo
Tchaliguian, Hovhaness Tarpinian, szereplők: Arsinée Khanjian,
Ashot Adamían,
Atom Egoyan. - Ego Film Arts, ZDF, Armenian National Cínematheque.
Exotica

(1994, 102 perc, 35 mm, színes)
Rendező, forgatókönyvíró:
Atom Egoyan,
operatőr:
Paul Sarossy,
vágó:
Susan
Shipton, zene: Mychael Danna, szereplők: Elias Koteas,
Mia Kirhner, Bruce
Greenwood, Arsínée Khanjian. - Ego Film
Arts, Allíance Communications
(A filmográfia
forrása:
Atom
Egoyan:
Speaking Parts. Coach House Press, Toronto, 1993.)

mozi

(1987, 86 perc, 16 mm, színes)
Rendező,
forgatókönyvíró,
vágó: Atom
Egoyan, operatőr: Roger MacDonald, Peter Mettler, vágó: Bruce McDonald, zene:
Mychael Danna, szereplők: David Hembien, Aidan Tiemey, Gabrielle Rose, Arsinée Khanjian, Selma Keklikian, Jeanne
Sabourin, Rose Sarkisyan, Vasag Baghboudarian. - Ego Film Arts, Ontario Film
Development Corporation, Canada Council, Ontario Arts Council.
Looking for Nothing
(1988, /nside StoriesIToronto
Ta/kies, 30
perc, 16 mm, színes, tv-film)
Rendező: Atom Egoyan, operatőr: Andrew
Binnington, vágó: Bruce Grillin, szereplők:
Aaron Ross Fraser, Damir Andrei, Arsinée
Khanjian, Hrant Alianak.
Speaking

Paris

- Szöveges

forgatókönyvíró:
Paul Sarossy,

felhasznált

írások:

Báron György: Hideg fej, hideg szív, játékos test. Filmvilág, 1993. november.
Báron György: Atom Egoyan. Magyar Narancs, 1994. október 6.
Atom Egoyan:
Speaking
Parts. Coach
House Press, Toronto, 1993. (Ron Burnett
ill. Egoyan esszéje a filmről, Egoyan-interjú, forgatókönyv.)
Positif, 1994, december. (Dossier-összeálIMs: kritikák Egoyan filmjeiről, interjú az
Exoticaról.)
Laura U. Marks: A Deleuzian politics of
hybrid cinema. Screen, 1994. ősz.
Amy Taubin: Memories of Overdevelopment: Atom and Up. Film Comment,
1989. nov.-dec. (Elemzés a Családi moziról és a Szöveges szerepekről.)

szerepek

(1989, 92 perc, 35 mm, színes)
Rendező,
operatőr:

A szöveghez

Atom Egoyan,
vágó:
Bruce

Atom Egoyan filmjeit a Titanic Filmjelen lét Fesztivál
mutatta be 1994 októberében a Toldi-885
Moziban.

(identitás, szerepjáték)
•
Mi a különség a hazug és a színész között? - kérdezi "megtalált" családjában a Közeli rokon hőse. (Unta már az
együttléte t szüleivel, és egy video-pszichoterápián adódó véletlen segítségével lecserélte őket egy asszimiláns örmény családra, melyben a szülők anyagi gondjaik miatt kénytelenek voltak elsőszülött fiukat intézetbe
adni és csak második, leánygyermeküket nevelhették fel. Hősünk hazatért-megtért fiukként állít be hozzájuk.) A hazug nem mond igazat, a
színész igen, de valaki más hangján teszi - folytatja fejtegetését "húgának". Felcserélhető tehát az identitás? Nem kell mást tenni, mint színésszé válni, szerepet játszani, így más hangját szólva zökkenőmentesen
illeszkedni egy új életbe, új közösségbe - a korábbitól akár gyökeresen
különböző eredetibe. A Közeli rokon hőse mintha ezt vallaná, hiszen
WASP-identitását, családját cseréli fel az asszimilánséra, amikor a film
végén úgy dönt, új családjában akar élni, s vérszerinti szüleinek videolevélben üzen.
A Kárbecslő egyik exhibicionista hőse különféle szerepeket próbál ki,
hogy egyéniségét kiterjessze. Filmrendezőként lép be a főszereplő családjába, forgatási helyszínként bérli ki lakásukat. Miközben rendezőként
a filmről beszél, a szereplők sorsát egyes szám harmadik személyben
meséli, de önmagára érti: szerep és én-tudat, maszk és identitás szétválaszthatatlanul keveredik benne.
Hideg és kegyetlen világ - magától értetődően kerülnek elő ezek a jelzők Egoyan filmjeit nézve. Magányos hősök (hősök?) küzdenek a technikával, érzelmeikkel, emlékeikkel - saját magukkal. Kudarcosként írtam le rítusaikat. talán pontatlanul. A történetek ugyanis legtöbbször
happyenddel végződnek. Egymásra találással. Összekerül a Családi mozi legvégén a fiú, nagyanyja és az eltűntnek hitt anya, de beteljesülni
látszik Lisa reménytelen szerelme is a Szöveges szerepek utolsó jelenetében. E záróakkordok nem következnek feltétlenül a korábbi történésekből. Feloldások, az érzelmek szabadjára engedésének percei, az együttlét
pillanatképei. A filmek azonban lezárulnak velük, és mi csak remélhetjük, hogy az oldódó magányokra együttlét és nem társas egyedüllét fog
következni.
Atom Egoyan filmjeiben markáns tételek és motívumok alapján épül
fel az érvrendszer, egy ítélkezés nélküli világkép precíz foglalata. A rendező következetesen járja a saját maga által még a pálya elején kijelölt
utat. Filmjei (kérdésfelvetéseik és kifejezésmódjuk) az elmúlt években
egyre ismertebbek. egyre elismertebbek lettek. Valahol talán már epigonjai is vannak. Aligha véletlen, hogy nemrég éppen napjaink felkapott filozófusával. Virilióval cserélt videoleveleket. Egoyan eredetiségét
már biztosította, most a népszerűséggel kell majd megküzdenie. Úgy tűnik, semmi sem mentheti meg attól, hogy a kilencvenes évek sznobcsemegéje legyen, bejegyzés egy naprakész példatárban, valahol Greenaway és Lynch, Wenders és Jarmusch mellett. 1995-öt írunk. Ülünk egy
elsötétített szobában, a tévé bekapcsolva. Várjuk a folytatást, a következő filmet. Nézők vagyunk, figurák egy odanemillő díszletben. Csak
ülünk az árnyékban, a képernyő túloldalán. Várunk.

Exotica
Beszélgetés

Atom

Egoyannal

"Rituálékat gyártunk magunknak,
hogy neourózisainkat kezeljük."

• Hogyan keletkezett az Exotica?
Két teljesen különböző forrásból ered. Az első egy fénykép, amit egy
újságban láttam: egy nőt ábrázolt, akit elfogtak a vámvizsgálatnál, amikor egzotikus madártojásokat próbált átcsempészni a hasához erősítve.
Nagyon érzéki teste volt, és megzavart engem ez a kép a termékenység
és a mesterségesség ilyen keverékével. Ellentmondás volt a tojások között, amelyeknek fukciója az, hogy a tartalmukat védjék, és aközött,
hogy ezek a tojások kívül voltak. A másik forrás egy Torontóban megtörtént eset. Eltűnt egy kisfiú, és egy csapat a keresésére indult. Benne
volt az egyik barátom, aki elmesélte, hogyan ismerkedett meg akkor egy
fiatal nővel. Ebben is egyszerre volt jelen két ellentmondó elem: egy szerelmi történet kezdete, és az, ami morálisan a legcsúnyább lehet, egy
gyerek elrablása. Azt hiszem, rögzült az emlékezetemben ez a két kép a
remény és a rossz egyidejű jelenlétével, és kezdett alakulni. A filmben a
védelmünkre kitalált dolgokat, intézményeket látunk, amelyeket mégis
ellenünk lehet felhasználni. Például itt ez a bejárat, ez az előszoba,
amelyről Zoé apja mindig azt mondta, hogyavédelmünkre
szolgál,
mégis a voyeurködésnek nyit utat. Sosem tudjuk, hol a helyünk, sem
azt, hogyan használják fel körülöttünk a dolgokat.
• Az elbeszélés központjában egy adóellenőr található. Már a Kárbecslőben is volt egy adótisztviselő.
Különleges viszonyban állok az olyan emberekkel, akiknek a banális,
mégis valamiképpen rituális foglalkozása lehetővé teszi, hogy behatoljanak a magánéletünkbe. Nálam is járt egyadóellenőr, furcsa módon éppen a Kárbecslőbevételei miatt! Egyfolytában kérdéseket tett fel, és minél
tovább jutott a kérdezősködésben. annál jobban érdekelte mindaz, ami a
mozi világára vonatkozik; érezni lehetett, hogy vonzza ennek a szakmának a glamour-ja. Én is szerettem volna utat találni az ő életéhez, kapni
valamit cserébe. Ezért kezdtem azon gondolkodni, mit csinálhat éjszaka,
stb.
• Hogyan születtek meg fokozatosan
a szereplők, hogyan gyííltek
össze?
A kiindulási anyaggal való érzelmi kapcsolatból. Túl könnyű lenne

utólag racionális magyarázato t adni. Az írás folyamata számomra nagyon intuitív, ugyanakkor az, amit ezek az emberek egymás számára jelentenek, a filmben való szerepük, nagyon organikus. Létezik a kölcsönös szükségeknek egy nagyon szoros rendszere, és egy bizonyos eseménynek kihatása van mindannyiuk életére. Lehetne beszélni dramaturgiai szükségszerűségekről, és hogy miért kell egy szereplőnek jelen lennie egy adott pillanatban, de ez túlságosan klinikai megközelítésnek
tűnne számomra, és cáfolná, amit én írás közben érzek. Nehéz elmagyarázni. Egy bizonyos ideig egy téma hatása alatt állok. Tanultam zenét,
erősen hatott rám a barokk zene ellenpontozó technikája, és az, ahogyan
bizonyos rímeket létrehoz. A különböző melódiasoroknak más jelentésük van önmagukban, és más a többiekhez való viszonyukban. amelyekkel harmonikus összehangzásokat hoznak létre, mint Bachnál vagy
Purcellnél. Számomra ez a természetes munkamódszer, az írás stádiumában éppúgy, mint a vágáskor. Kezdetnek írok egy első vázlatot, aztán
megpróbálom megfogalmazni, melyek a központi metaforák, és hogyan
kapcsolódnak egymáshoz. Ennél a filmnél például a védelem és segítség
képzete foglalkoztatott, láttam egy szentélyt és egy tökéletes világot, egy
egzotikus helyet és a fenntartását, valamint a természetet mint pásztori
idillt, de mint valódi fenyegetést is. Ekkor jutott eszembe, hogya klub is
lehet természetes környezet, de stilizált, erősebb formában. A falak díszítéséhez Douanier Rousseau festményeit gondoltam ki, és a tojáshéjakat képzeltem el. Minden elem természetes módon vezet egy másikhoz,
hogy végül a szorosan összefonódó szálak szövetét alkossák. Ha az egzotikus díszlet pontosan a helyére kerül, akkor nagyon ügyesen használhatjuk a háziállatokat. Így született meg ez a helyiség, ahol az akváriumokat nem tartják rendben, ahol az egzotikus halak betegek és elpusztulnak. Groteszk mindaz, ami ebben a piszkos vízben történik, és
ellentétes azzal a nagyon tiszta hellyel, ahol Thomas él. A film a változás jegyében alakul: egy tojás ki fog kelni, egy gyerek fel fog nőni, mint
ez a gyerek, aki nem akar többé gyerekfelügyeletet vállalni. Az emberek
változnak, semmi sem marad állandó, miközben a rituálénak merevnek
kell maradnia, hogy létezhessen. Ez egy kicsit a film témája: rituálékat
gyártunk magunknak, hogy neurózisainkat kezeljük, de eközben újabb
problémákat idézünk elő, így állapotunk rosszabbodik. A film kapcsán

• Francisnál mazochizmus t, Ericnél pedig egyfajta manipuláló szándékot tapasztalhatunk.
Ericben is van egy adag mazochizmus. Továbbra is romantikusan kötődik Christinához, holott állandóan más férfiakkal látja. Az egyetlen
mód, hogy könnyítsen a szenvedésén az, ha szétrombolja ezt a képet.
Megpróbálja szétrombolni ennek a kislánynak az ártatlanságát. Amikor
Zoé félrevonja és azt mondja neki, hogy kellemetlen érzést kelt a vendégekben, azt válaszolja, hogy az a foglalkozása, hogy mindenkiben speciális érzést ébresszen. Ugyanazt, amit ő érez Christinával szemben. Ez
olyan, mintha megélné a saját fantazmagóriáit.

fel kell tenni két kérdést, különben csak a felszínen maradunk. Miért
hordja Christina ezt az egyenruhát; és hogyan találkozott vele Francis
ebben a klubban? A végén kiderül, hogy Christina múltja boldogtalan
volt. Amikor meglátja az egyenruhás kislány holttestét a mezőn, akire
esténként vigyázott, akkor hirtelen ebbe a képbe vetíti ki a világgal
szembeni összes haragját, és amikor maga is egyenruhát ölt, meg tud
szabadulni ettől a képtől. Amikor Francis belép a klubba, és meglátja
Christinát - azt a lányt, aki a gyerekére vigyázott =, amint ezt az unifor- • Amikor kitalálta Zoé figuráját, a felesége, Arsinée Khanjian, aki
mist viseli, döntenie kell: vagy kimegy a klubból, vagy elkezdi ezt a ri- játssza, nem volt még terhes. Mennyiben befolyásolta az állapota a
tuálét, amellyel életben tartja az elhunyt emlékét. Nem hiszem, hogy film alakulását?
vérfertőző viszony fűzte volna a lányához, a probléma az, hogy ezt a viVálasztás előtt álltam. Vagy ki kellett hagynom őt, vagy fel kellett
szonyt a kislány halála után egy szexualizált kontextusban tartja fenn. használnom az állapotát. Van valami rendkívül perverz és ellenállhatatHirtelen nemcsak a lánya ikonográfiai ábrázolásával kell szembesülnie, lan abban, hogy egy bizonyos fajta nőiség megtestesítője, egy terhes
hanem azzal a bűntudattal is, amit ez a kontextus idéz elő benne. Saját asszony legyen ennek a klubnak a tulajdonosa. Ez a figura a teljes zűrlányának emléke ekkor válik a szemében egzotikussá. Ez az egzotikus zavar állapotában van, ő is válságon megy keresztül. Állandóan anyja
szó jelentése a filmben. Vannak pillanatok, amikor családi élményeink, a emléke kísérti, és úgy öltözik, mint ő. Többen kérdezték tőlem, miért
családhoz való viszonyunk egzotikus lehet számunkra. Francis esetében nincs ebben a filmben video. Abszurd kérdés, mivel a többi művemben
ez a próbatétel mazochistává válhat. Nem hiszem, hogy lenne számára a video az ábrázolás szerepét játssza, míg az Exoticaban már mindenki
valami erotikus ebben a rituáléban, mégis úgy dönt, hogy továbbra is szerepet játszik. Christina iskolás lánynak öltözik, Zoé az anyja ruháit
átadja magát neki. És a dolognak nincs vége, hiszen ha egyszer kinyitot- hordja. Mindenki teátrálisan keresi az identitását. Egyébként a film utata Pandora szelencéjét, utána már a lányával való egész korábbi kapcso- lásai is szinháziak: music-hall, opera, nightclub. Amikor megírtam a forlatát újra kell értékelnie.
gatókönyv első változatát, rájöttem, hogy minden szereplő egy rituálé
közepében él, de nem tudtam, ez hogyan kezdődött. Fontos volt meg• Az éjszakai klubot egy létező hely inspirálta, vagy csupán a képzelet
mutatnom a rituálé kezdődését, és Thomasnál végül sikerült. Véletlenül
terméke?
történik a dolog, amikor egy operajegyet kap a kocsiban. A cserék rendTorontóban nagyon népszerű szórakozás a table-dancing, de az az szere pedig végig folytatódik a filmben a pénz közvetítésével. A szerepépület, ami a filmben található, teljesen kitalált. Nem szabad megfeled- lőket annyira hatalmukba kerítik a kínzó érzelmek, hogy egyetlen mókezni Zoé anyjának származásáról, a Közel-Keletrőljött, ahol nagyon el- dot találnak a kontrollálásukra: folytatni a cseréket.
terjedt és jellemző ez a fajta kocsmai mulatság A díszletnek van egy
burleszk jellege is, és ha a festményeket nézi a falon, egy más korszak • A zene alapvető szerepet játszik ezekben a rituálékban.
hangulata keríti hatalmába.
Büszke vagyok a hanganyagra. Amikor a lány megnyomja a gombot,
a zongora elkezd magától játszani. A téma hirtelen elárasztja a mulatót,
• Hogyan dolgozott a díszlettervezőivel, Linda del Rosarióval és Ri- majd visszaváltozik azzá a kottává, amit a zongora játszik. A hang az
chard Paris-val?
előadás és a kivetítés integrálásának eszköze lesz. Kibogozhatatlanul
Mindent megépítettünk. Maketten dolgoztunk, és sokat beszélgettünk összefonódik, amit látunk és amit bemutatnak. Ez kicsit úgy, mint a Kára helyszín felépítéséről. Azt akartam, hogy vonzó hely legyen, hogy az becs/űben, ahol a vetítések alatt a hangot halljuk és nem látjuk a képet.
embernek legyen kedve ott maradni. Ha belép egy valódi éjszakai mula- Ilyenkor a néző a képzeletével dolgozik. Szeretem ezeket a pillanatokat,
tóba, és egy film szempontjából nézi a díszletet, legtöbbször nagyon amikor a közönség tudatában van annak, hogy a látott emberek egy
csúnyának találja. Azt akartam, hogy ez a díszlet valóban egzotikus le- olyan előadáson vesznek részt, amely előtte nem tárul fel. Annál elégegyen, a szó igazi értelmében, és hogy vonzza a látogatót. Készítettünk dettebb vagyok, minél inkább a néző tudatalattiját szólítja meg az állítáegy story-board-ot, de csak a klubbéli jelenetekhez, mert nagyon szoros som. A nézők időnként azért utasítják el a filmjeimet, mert nem találhamunkatervünk volt, és itt komoly világítási problémák jelentkeztek. Az tó meg bennük semmi a mozi romantikus képzetéből, semmilyen leheegyes snittek beállítása hosszú időt vett igénybe, és ha nem szervezzük tőséget nem kínálnak a menekülésre a hétköznapokból. Az én filmjeimmeg erősen a dolgot, teljes zűrzavar keletkezett volna.
ben a képek magukkal ragadhatják a nézőt, de csak olyan mértékben,
amennyire annak ő tudatában van. A közönségnek tudnia kell, hogy
• Hogyan forgatták le Christina táncjeleneteit?
azért jön el az én világomba, hogy az azonosulás egy formáját megtalálNagyon nehéz volt a nagy táncot megrendezni. mivel ragaszkodtam ja.
hozzá, hogy a nem kifejezetten koreográfiára kitalált dalra csináljuk
meg. A table-dancing egy különleges rituálé, egymással vetélkedik benne a közösségi és az egyéni tapasztalat. A nőnek öt dollárt fizetnek tánconként. vagyis négy percenként, azért hogy megteremtsen és fenntartson egy magas fokú intirnitást, mindenfajta kölcsönösség nélkül, hiszen
a néző, aki fizet, csak nézheti. A prostitúcióval ellentétben itt nincs fogyasztás, azonban van az aktusnak egy közösségi dimenziója is. Ezért
rejt magában jó adag mazochizmus t. Ugyanakkor látni kell benne a
bacchanália és a hárem vízióját is. Mindenkinek ismernie kell saját szexuális viselkedése paramétereit, és a szabályokat be kell tartania. Ez egy
végtelenül összetett és termékeny terület.

Szeretem ezeket a pillanatokat, amikor egy jelenet drámai iránya megfordul.

• A zenét Bombayban vették fel. Miért?
A zeneszerzőm, Mychael Danna nagyon alapos ember. Mindenképpen akart egy indiai sípot, a shenait. Hiába keresett, senkit sem talált,
aki játszani tudott volna rajta, nemcsak Torontóban. de egész ÉszakAmerikában sem. Közeledett a keverés, amikor felajánlotta, hogy elmegy, ott helyben felvenni. Nem volt pénzem, hogy kifizessem neki az
utazást, mire elhatározta, hogy maga állja a költségeket. Elutazott lndiába négy napra, egy faluban talált egy zenészt. elvitte Bombayba, és
megcsinálták a felvételt. A többi zene természetesen a forgatás előtt készült, úgy, ahogyan a filmben is látjuk eljátszásukat, miközben Christina
zongorázik vagy táncol.

• Változott a film a montázsnál?
Lényegében csak Thomas személyét illetően, ő több jelenetben tűnt
volna fel. Sokkal kidolgozottabb volt minden rá vonatkozó rituálé, például, amikor az operában találkozik emberekkel és az előadás utáni beszélgetések. Volt még egy jelenet a tojásokkal, amit kivágtunk, mert nem
tartottam szükségesnek. Egy férfi, aki szerelmes Thomasba, ellopja a tojásokat, és nem akarja őket visszaadni. mivel tudja, hogy akkor nem
fogja többé Thomast érdekelni .

• A forgatókönyv írásának melyik stádiumában születtek meg a mezőn
járkáló emberek jelenetei?
Annyira klausztrofóbiás volt a film hangulata, hogy egyszer csak úgy
éreztem, feltétlenül nyitnom kell valamerre. Meg akartam adni a lehetőséget, hogy a természetben lélegezhessünk egyet. De ez természetesen
csalóka érzés volt, hiszen ebben a történetben nem lehet lélegezni. Amit
én kiútnak hittem, a film legborzasztóbb pillanata lett. Több hasonló pillanat van az elbeszélésben, amikor csalódunk elvárásainkban. Például,
amikor Francis egy fiatal nővel ül a kocsiban, akit prostituáltnak gondolunk, egész addig, mig a férfi azt nem mondja: "Üdvözlöm apádat".

• Hogyan dolgozott a film vizuális koncepcióján?
Közös munka eredménye, a két díszlettervezőm, a vezetőoperatőröm,
Paul Sarossy és az én munkámé. Fontos volt egy nagyon pontos zöldet
kapni, például az állatkereskedés hátteréhez. Szintén nagyon sokat dolgoztunk a füstön és a klubban lévő fényforrásokon. A külső jeleneteknél
nagy szerenesém volt a felhőkkel és a mezőn uralkodó finom, egyenletes fénnyel. Mivel alacsony költségvetésből dolgozom, előre tudnom
kell, hány napot fogok külsőben forgatni. Egy hollywoodi filmnél. ha a
légköri feltételek nem megfelelőek, vár az ember. En ezt nem engedhetem meg magamnak. Ezt a filmet, csakúgy mint a KárbecsLőt,pont annyi

fogva, nem maradhat Lolita. Ez teszi Kubrick filmjének utolsó jelenetét
annyira szívfacsaróvá, ahol Humbert reménytelenül próbál fenntartani
egy képet, ami már nem létezik.

idő alatt forgattam le, ahogyan terveztem. A természet nekem segített,
ami nagy szerencse. ha egy film költségvetése csupán 8 millió frank!
Hozzá kell tennem, hogy nagyon gyorsan forgattuk a filmet, pontosan
huszonöt nap alatt.
• Próbál a színészekkel?
Általában igen, de az Exotica külön kihívás volt, mivel nagyon hamar
ráébredtem. hogy Mia Kirshner, a Christinát játszó fiatal színésznő, mindig a közvetlen reackióiban a legjobb. Más színészeknek viszont szükségük van a próbákra. Két ellentétes elvárás között kellett egyensúlyoznom: felkészíteni az egyik színészt, kivárni, amíg valóban elkészül, és
közben megőrizni a másik spontaneitását. Ezért mondtam le most először a közös próbáról az egész csapattal, mert rájöttem, hogy bizonyos
alakítások nem lennének meggyőzőek. Az volt a fontos, hogy minden
színész jól értse a szövege mögöttes jelentését. Ezért dolgozom gyakran
olyan színészekkel, akikkel már korábban is forgattam: félszavakból is
megértenek. Ez érvényes a technikai stábomra is, az évek során kialakult közöttünk a távirati stílus. Szeretem visszafogni az érzelmeket, ami
néha nehéz egy színész számára. A film végén például, amikor Francis
elmagyarázza Francois-nak, hogy mi történt vele, az érzelmi összeomlás
lenne a színész természetes reakciója. Én pedig épp ellenkezőleg, nagy
gonddal megakadályoztam ebben Bruce Greenwoodot. Ez gyakran
frusztrálja a színészt, meg kell tehát győznöm. el kell érnem, hogy bízzon bennem.
• Milyen követelmények alapján választja ki a színészeit? Azért, mert
úgy érzi, megtalálhatóak bennük a figurák tulajdonságai?
Ez valóban változó. Be kell vallanom. hogy Francis szerepére egy
vonzó férfit akartam. Figyelembe véve, hogy milyen élményeken megy
keresztül, és hogy eleinte mily kevés szimpátiát érzünk iránta, nem lehetett még fizikailag is csúnya. Christina szerepével nagy megrázkódtatás ért. Szerződtettem Mia Kirshnert, de amikor első nap megjelent a
forgatáson, majdnem rosszul lettem, mert nem hittem volna, hogy iskolás lánynak öltözve ennyire fiatalnak hat! Hiszen huszonegy éves, de
feltűnőert jól sikerült átalakulnia. Azt is észrevettem, hogy a tekintetével
haragot tud kifejezni, ami illett a figurához. Egészében véve, minden
színészemnek vonzónak kellett lennie, mivel a film a romantika és cinizmus keverékét tárja elénk.
• Hogyan helyezi el magát más rendezákhoz, például Greenaway-hez
képest, akik önhöz hasonlóan a rituálét és a vizualitást helyezik előtérbe?
Erősen kötődöm az olyan filmekhez, melyekben a szereplőknek úgy
kell rituális cselekvéssorozatokban részt venniük, hogy nem ismerik igazán az értelmüket. Ezért vonz különösen az olyan film, mint a Számokba
fojtva. Itt egyszerre van valami elkerülhetetlen lüktetés a vég felé, és valami szomorúság a változások miatt! Ez a film az emberi szükségletek
múlandóságáról szól, és arról, hogy szeretnénk ragaszkodni olyan dolgokhoz, amelyek szükségszerűen át fognak alakulni. Hasonló érzések
támadnak bennem, amikor Cronenberg Dead Ringersét nézem a két ikerrel, akik egészen különböző megoldásokat alakítottak ki az életükben, és
amelyek most a szemük láttára esnek szét. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Calendarban, amikor a szereplő azt mondja: "Minden, amit a védelmünkre hoztak létre, eltűnésre van ítélve". Számomra ez minden rituálé tragikus esszenciája. Átadjuk magunkat egy kapcsolatnak, ami
szükségszerűen változni fog. Természetesen a Lolita-szindróma ennek
az állapotnak a legnyilvánvalóbb kifejeződése, mivel Lolita, lényegénél

• Különleges kapcsolatban áll az érzelmekkel, amelyek láthatóan elbűvölik, de bizalmatlan is velük.
Azt hiszem, hogy előző filmem, a Calendar óta változott a véleményem az érzelmek kifejezéséről a vásznon. Azelőtt nagy hatással volt
rám Bresson, akinek láttam egy retrospektívjét tíz évvel ezelőtt, amikor
elkezdtem játékfilmeket forgatni. Mély benyomást tett rám, elolvastam
Feljegyzések a filmművészetről című könyvét, amely a bibliám lett. Különösen a színész-felfogása, mely szerint a színész olyan, mint egy "modell", akinek teljesítményében semmiféle teátralitás nem jelenhet meg.
Mielőtt Örményországba utaztam a Calendar forgatására, egy időt Párizsban töltöttem, ahol újra bemutatták Cassavates több filmjét. Lehetőségem volt tehát ismét megnézni őket. Mély nyomot hagytak bennem,
különösen az Egy hatás alatt álló nő. Ráébredtem. hogy most már szeretném közvetlenebbül használni az érzelmeket, míg azelőtt sokkal gyanakvóbb voltam velük szemben. Miután a Calendar terve eléggé spontán
volt, a gyakorlatban is kipróbálhattam a dolgot, több teret engedtem a
színészeknek. Tudja, a gyanakvásom messzire nyúlik vissza. A feleségem Libanonból jött, én Egyiptomból, örmények vagyunk, tehát egy
olyan kultúrából származunk, amelyben az érzelmeket nagyon gyakran
és nyíltan fejezik ki. Ezt tanultuk meg a családjainkban, de azt is, hogy
nagyon nehéz ezt a sok érzelem-kinyilvánítás t teljesen komolyan venni.
Nem nézhetünk meg például úgy egy melodrámát a moziban, hogy valóban el is higgyük, amit állít. Cassavetest viszont teljesen el tudom fogadni. Azt gondolom, hogy az ő filmjei és a melodrámák közti kűlönbség a konvenciók és kódok hiánya: nála az érzelmi szituációk sosem
azok, amit várunk, és ő valóban felkínálja a nézőnek a lehetőséget, hogy
elgondolkozhasson azon, amit lát. Én ragaszkodom az érzelmek rituáléjához, mint szándékos szerepjátszáshoz, ahogy azt a saját filmjeirnben
művelem, de a temetések sirató rituáléi, ahogy azokat a Közel-Keleten
láthatjuk, hidegen hagynak. Társadalmunk átalakulásának egyik fontos
eleme, hogy állandóan együtt élünk az elhunytak képeivel. és ezért nem
vagyunk képesek megsiratni a hiányukat. Ez az Exotica egyik témája.
• Ön a modern filmművészet egyik olyan áramlatához tartozik, amely
nagtJ hangsúlyt fektet a vizualitásra, miközben új narratív formákat
keres.
Nagyon is tudatában vagyok annak, hogy egy hagyományhoz tartozom. Hosszú ideig hittem - úgy is mint angol anyanyelv ű kanadai =,
hogy hidat tudok verni a szerzői film és Hollywood között. Egyre jobban ráébredek, különösen az Exoticával, hogy ez lehetetlen, és hogy én
egy másik árarnlathoz kapcsolódom, nem a klasszikus amerikai filmhez.
Ez a felismerés felszabadított. Amikor amerikai forgalmazókkal és producerekkel beszélek, tudatában vagyok, hogy nem az ő világukból jövök, és hogy valószínűleg soha nem is fogok hozzá közelebb kerülni.
Megkönnyebbülésel állapítom meg - különösen idén Carmes-ban =,
hogy az én filmművészetem szembehelyezkedik az uralkodó képek iparával. A mai filmek 95%-a végül a televízióba kerül; a képernyőn a képeket egy az egyben, szó szerint értelmezik, a közönségről pedig feltételezik, hogy teljesen azonosul velük. Ez a nyilvánvalóan nem az, amire
én törekszem. (Entretien avec Atom Egoyan. PositifNo 406,1994 december, 79-83. o. - Az interjú Carmes-ban készült 1994.május 18-án.)
Vajdovich Györgyi fordítása

A BESZÉD FUNKCIÓJA
A FILMBEN
A hang nemhogy szegényítette volna, ellenkezőleg, gazdagította a filmi
kifejezést. Az a valóság, amely a hangosfilrnről tekintett le a nézőre, jobban hasonlított a ténylegeshez, mint az, amelyet korábban a némafilmből megismert.
Azok, akik a film sajátosságának elvesztését féltették a hangosfilmtő1;
akik előtt az első évek túlzottan. majd teljesen a dialógusra épülő lefényképezett színháza állt rémítő példaként, a bőbeszédűség mellett a
hangosfilm azonosságra építő, azaz a hanggal a látottakat ismétlő szerkesztésmódját kifogásolták. "Bár még csak a kísérletek időszakában tartunk, meglepő. hogy ilyen rövid idő alatt a hangosfilmből máris érezni
a rutint. Ha megnézünk húsz filmet, megállapíthatjuk. hogya hangosfilm kifáradt, hogy itt az ideje új hangmegoldások után nézni. A
dzsesszzene ismétlődése, a szívreható dalok, a toronyóra vagy a kakukkos óra ütése, a tenyerek ütemes tapsa, az autó mctorja és az összetört
edények zaja mind-mind érdekes, de ha egymás után tíz filmben halljuk
őket, fárasztóvá válnak. Különbséget kell tennünk az újszerűség miatt
szórakoztató,
de hamar fárasztóvá váló hangeffektusok és a cselekmény
megértéséhez szükséges hanghatások között. Ez utóbbiak olyan érzelmeket kelthetnek. amelyeket a kép egymaga nem tud indukálni. Nem
véletlenül ritkák, és épp rítkaságuk nyugtalanító. A film felfedezésekor
nem voltak ilyen bajban az eredetiségre törekvő alkotók. A valóságos
zajok utánzása kiábrándító, a zajok értelmes, alkotó felhasználása ígéretes." (Clair, René: Réflexion Jaite. Notes pour servir II l'hisioire de l'art cinématographique de 1920 li 1950. Paris, 1951.)
A fent említett "baj" ellenszerét az úgynevezett aszinkronitásban avagy
a kép és a hang ellenpontozásában vélték felfedezni.
"A hangosfilm, pontosabban a kép és a hang egyidejű alkalmazása, a
zenekíséretben vált igazán hasznossá híradóban, oktatófilmben. Nem lehetetlen, hogy sajátos hangosfilm-művészet született, amelyről épp
annyit tudunk csak, mint azok, akik az 1900-asévek filmjeiből próbálták
kikövetkeztetni a ma filmművészetét.
Keseredjünk ezért el? Ha a művészi ipar lehetséges fejlődését vizsgáljuk, kiderül, hogy a jósoknak mindig volt okuk bízni az előre nem láthatóban. A ma még tökéletlen 'beszédes film' vagy a holnap már tökélete~ filmje egyaránt csak a beláthatatlan fejlődés egy-egy láncszemét alkotja." (Clair, René: i.m.)
Amit a kép megmutat (vagy megmutathat), a hangnak nem szabad
megismételnie. legfeljebb sejtetnie. Mindenképpen kerülni kell azonban,
hogy a kép és a hang ugyanazt mutassa illetve mondja. Ez az elv - ad
abszurdum - oda vezetett, hogy a legindokoltabb esetben sem használtak szinkron hangot, attól tartván, hogya fent említett hibába esnek. Kerülték például, hogy valakit beszéd közben mutassanak; az autó képét,
amint robajjal elhajt vagy fékcsikorgással megáll.
Az aszinkronitás kétségkívül érdekes megoldásokat eredményezett.
Az egyik legemlékezetesebb René Clair Párizs háztettJi alatt (1930) című
filmjében látható. Két barát beszélget egy kávéház ablaka mögött, a néző azonban egy hangot sem hall abból, amit egymásnak mondanak. Ám
ha szabályt csinálnak egyeljárásból vagy "találatból", az csak mesterkéltséget eredményezhet. Eredményezett is.
.
"Mind ez ideig jóformán kihasználatlanul hagyták a képek és zajok
ellenpontozását, vagy a zajok, hangok felerősítését és a zajforrástól függetlenül, más környezetben történő felhasználását. (... ) Az Európában
bemutatott korai hangosfilmek - köztük is különösképp Harry Beaumont Broadway Melody című műve, amely kétségtelenül az új művészet
első klasszikusa - azt bizonyították, hogyafilmkészítés technikája gyö-

keres változáson ment át. Aszinkronhang bevezetésével a film vágása, a
felvételek kombinálása, az áttűnések alkalmazásának módja jelentős
mértékben megváltozott.( ... ) A némafilm rendezője, amikor egy álmot
akart felidézni vagy csupán utalni az események között lévő összefüggésre, két felvételt egymásra kopíroztatott. Az egyiken a főszereplő látszott, a másikon, amely kissé elmosódott volt, az a személy vagy esemény, akire illetve amire gondolt. A hangosfilmben (... ) a személyeket
és eseményeket zajokkal is fel lehet idézni. A Broadway Me/ody-ban az
egyik szereplő egy számára kedves pár eltávozására gondol. A képen őt
látjuk, de közben halljuk, amint egy kocsi ajtaja becsapódik, motorja felzúg, zaja egyre halkul. Ez a fajta eljárás (... ) rendkívül hatásos." (Le Sidaner, Louis: Uauenir du cinéma parlani. 1929.Les machines qui parlent. Paris, 1941.)
A látvány és a hangzás a filmben ~ akárcsak a valóságban - nem választható el egymástól "általában", csak esetenként. Az ismétlés tettenérése értelmetlen, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezek a pozitív vagy negatív példák - százalékos arányban - épp annyiszor fordulnak elő a valóságban, mint a filmekben. Akik a kép és a hang ellenpontozása mellett kardoskodtak, valójában elutasították a hangot.

A kérdést rosszul teszik fel azok, akik a kép és a hang szinkron vagy
aszinkron alkalmazásáról vitáznak. A lényeg a kettő szerves kapcsolata.
A film folyamatosságát - az esetek jelentős százalékában - a kép biztosítja, megértéséhez azonban a hang is szükséges. Így különbséget kell
tennünk az úgynevezett színpadi dialógus és a valós dialógus között.
A színpadi dialógus - miként a neve is jelzi - a színpadi művekre jellemző beszédmód. Benne bontakozik ki a mű cselekménye. A valós dialógus azonban egyediségében nemcsak jelentéshordozó, de kifejező is.
Nemcsak az a lényeges benne, amit mondanak, hanem az is, ahogy
mondják. Az ahogy néha többet árul el, mint az ami, sőt azt is elárulja,
amiről nem akarunk tudni és beszélni. A szereplő önmagáról fest képet
beszédéveL Az, amit rejteni akar, éppúgy jellemző rá, mint az, amiről.
beszéL Ez a fajta beszéd - jellemző erejét tekintve - egyenértékű a szereplő arckifejezésével, mozgásával, öltözködésével.
környezetével.
A film a jelenségvilág művészete - vallotta egy filozófus, Maurice
Merleau-Ponty -, amely más művészeteknél érzékletesebben él a beszéd
kifejezt5erejével.
"Vizsgáljuk meg az utcán elhangzó beszédet. A 'helyzet' itt döntő
fontosságúvá válik. Szinte minden ezen múlik. Tegnap az utcán egy fiatalember ezekkel a szavakkal szólt fel nevetve az első emeleti ablakban
könyöklő kövér nőhöz: 'Van már egy vetélytársarn!' Hogyan is érthettem volna meg e röptében elcsípett szavakat, holott ékesszólóak voltak a
beszélgetőpartnerek közott. Amikor egy idegen nyelvet tanulunk, először a közvetlenül hozzánk intézett mondatokat, majd a színpadon el-

hangzó beszédet, a szózatokat, a prédikációt értjük meg, és csak legvégül a röptében elcsípett beszédfoszlányokat, amelyekről semmit sem tudunk.( ...) Mindez azért van, mert a körülmények döntően befolyásolják a
beszédet. Nyilvánvaló, hogya film közelebb áll a mindennapi beszédhez, mint az írott nyelvhez. Összefogja a szereplőket és tárgyakat.Lr.)
A
film a részletek művészete, mindaz, ami a vásznon megjelenik, egyforma jelentőségre tesz szert, a bemutatott tárgyak összessége a szereplők
beszédét is meghatározza. A szavak a látvány tolmácsai, kifejezői. A
színpadi rnű ezzel szemben az írott szövegen alapul. (Oo.) Sajátos tárgya
a mozgás közben beszélő ember. (Oo.) A szöveg azonban függetlenedik a
szereplőtől és az előadástól, önmagában is él. (Oo.) Színpadon a környezet csak ürügy, a filmben kontextus. (Oo.) A vásznon minden nagyobb jelentőségre tesz szert. A díszletet a szó fölé rendelik. A részletek komoly
szerepet kapnak. Odafigyelünk arra, ahogy a fény megcsillan az ezüst
teáskancsón, a hófehér asztalterítőn, ahogya kiskanál odakoccan a csészéhez. (Oo.) Az asztalnál reggelizők szövege a környezet elemeitől kapja
meg igazán jelentését. A film nem azért készül luxuskivitelben, hogy elkápráztassa nézőit, kiszakítsa őket megszokott környezetükből, hanem
azért, mert a kifejezés gazdagon elénk tárt anyagából hasznot húz, annak révén megerősíti a benyomásokat, a szóban elhangzottakat." (Le cinéma et /a nouvelle psych%gie. Előadás a francia Filmfőiskolán, 1945.
március 13.)
Arnheim már 1932-ben hallatta szavát a kép és a hang ellenpontozásának kérdésében, és elítélte azt a szemléletet, amely a hang alkalmazását néhány effektus megvalósítására szándékozott korlátozni. Kép és
hang szinkronitása - vallotta - a világ legtermészetesebb dolga a filmben is. A szinkronitás önmagában még nem ismétlés. Az aszinkronitás
és a túlbeszélés (az ismétlés) között nem választani kell, hanem mindkettőt a maga helyén, indokoltan kell használni. Más információt tolmácsolnak a beszélő szavai, mint például az arckifejezése. Mindkettő közlő
funkciót tölt be, és ezért helye van a filmben. (Arnheim, Rudolf: Film als
Kunst. Berlin, 1932.Magyarul: Afilm mint művészet. Budapest, 1985.)
A szöveget érintő lényeges különbség film és színpadi mű között az,
hogy utóbbinak van szövege, előbbinek nincs, ha elfogadjuk a szövegfogalom szigorú értelemben vett jelentését: folyamatos, önmaga magyarázatául szolgáló szerves egység. A filmben szöveg helyett szövegrészletek (töredékek) hangzanak el. Folyamatos, az egész filmen áthúzódó,
elejétől végéig szóló szöveg egyetlenegyben sincs, míg a színpadi műre
épp ez jellemző, enélkül nem létezik. A rendező a beszéddel dolgozik és
nem a szöveggel.
A színpadi szöveg ige, mindentől független, belőle fakad a darab, a
cselekmény. A szöveg teremti a színházat, amely nem támaszkodhat a
szegényes díszlet illúziókeltő erejére (mivel épp ez hiányzik belőle), míg
a filmet nem a szöveg teremti (ez utóbbi csak része, igaz, fontos alkotóeleme), a valóság látszatát, a majdnem igazi világot a képek hozzák létre. (Metz, Christian: Preblemes aetuels de théorie du cinéma. Paris, 1966.)
André Malraux nem két-, hanem háromfajta dialógust különböztetett
meg. A bevezetésben elhangzó dialógus funkciója, hogyanézővel megismertesse a kiinduló helyzetet, tájékoztasson annak öszes adalékáról. A
színpadi mű előszeretettel él ezzel a fajta párbeszéddel, a film (és a regény) azonban ritkán, hisz mindkettő megeleveníti a helyzetet. A jellemábrázoló dialógusban a szereplő önmagát fedi fel. Malraux azt állítja,
hogy ezzel nem él se a színpadi mű, se a film, hiszen mindkettő megmutathatja a szereplőt, s így árulkodhat jelleméről. Az e/hangzó szöveg, az
ember által okozott zaj jellemábrázoló erejével nincs, ami felérne. (Malraux, André: Esquisse d'une psuchoíogie du cinéma. Paris, 1946.)
"Az Aranypo/gárban a narrátor hangja egyszerre több szereplő gondolatát fejezi ki anélkül, hogy bármelyikkel is azonosulna.I...') A filmben
(épp úgy, mint a regényben) a nyelv funkciót válthat. A színházban, ha
a szerző közbe akar szólni, becsempész egy alakot, aki az ő szócsöve, a
játék irányítója lesz. Ö is csak az egyik szereplő azonban. A film viszont
a filmen kívül álló személy szemszögéből mutatja a cselekményt, annak
véleményét tolmácsolja. A szó és a kép különválhat, mégis tudjuk, hogy
a szereplők árnyalakok és nem valóságos emberek. A film igazi középpontja ez a 'képmutogató', akinek kénye-kedvére ki vagyunk szolgáltatva." (Laffay Albert: Logique du cinéma. Paris, 1964.)
Minden színpadról elhangzó szöveg - érvelt Laffay - mindenkoron
párbeszéd, míg a filmben (és a regényben) háromféle típus is van: 1) a
szereplők szájából elhangzó szavak (ezt nevezi tulajdonképpen párbe-

szédnek; 2) a szereplők rejtett érzéseit tolmácsoló szavak (belső mono/óg
avagy a filmben egyes szám első személyben elhangzó igék); 3) az alkotó "hangja" (a cselekményt kísérő "személytelen hang"), amely lehet töredékes (időről-időre felhangzó), de végig is kísérheti a filmet, éreztetvén, hogya beszéd "forrása" irányítja az egész (fiktív) történetet, ez a
világ az "ő" világa.
A hang teljesen és visszavonhatatlanul a valóság másává tette a filmet. Mivel természetes, hogy az életben az emberek beszélnek - írta
Mitry -, a film pedig az élet tükre, logikus, hogy a filmek szereplői is
beszélnek. (Mitry, Jean: Esthétique et psuchologie du cinéma. Paris, 1965.)

Ez igaz, de hogyan beszélnek? A filmben elhangzó szavak kezdettől
természetesebbnek tűntek, mint a színpadon elmondottak. A színpadi
művel szemben, amelyben minden szereplő szájával a szerző beszél, a
filmben más és más módon nyilatkozott meg a Toni vagy A nagy ábránd
szereplője. Nincs többé magától értetődő, azonos beszédstílus. A nyelvet
meg kell dolgozni, ahogy a képeket, mert az osztályhovatartozást, az
akcentus t, a nyelvismeret fokát egyaránt ki kell fejeznie a szereplő beszédének.
"A színházban - írta Metz - Sarah Bernhardt-ról elhiszem, ha azt
mondja, hogy ő Phaedra. Ha egy modem darabban szerepel és azt állítja, hogy ő Sarah Bernhardt, azt is elhiszem neki. Így is, úgy is tudom,
hogy Sarah Bernhardt-dal van dolgom." (Metz, Christian: Le signifiant
imaginaire Paris, 1975.) A filmben sem egyik, sem másik esetben sem ő,
hanem (távollétében) árnyképe nyilatkozik, minden film a képzelet szüleménye.
A film jelentéshordozó rétege, a képek és hangok - mutatott rá
Octave Mannoni - furcsa módon sokkal mélyebb benyomást gyakorolnak a nézőkre, mint hinnénk abból kiindulva, hogy a hordozó anyag
csak a vászonra vetített, megszólaló kép, nem pedig az élő valóság. A
film jobban hatalmába keríti a nézőt, mint a színpadi mű, több hitele
van. Él a cselekmény adta lehetőséggel, de valós vonzerejét abból meríti,
hogy az élet másának látszatát tudja kelteni. Benne a történet az irreálisnak majdnem reális jelenIétét sugallja. (Mannoni, Octave: elefs pour
l'Imaginaire ou l'Auire Scéne. Paris, 1969.)
A film közlésrendszerében a beszédnek tehát sajátos szerep jut. A néző a cselekmény, az elbeszélés részeként észleli, értelmezi. A szereplők a
maguk nyelvén beszélnek, az alkotóra sosem utalnak nyiltan. A klasszikus játékfilm sajátossága volt, hogy benne a beszéd természetesnek, magától értetődőnek tűnt. Furcsa módon a beszéd - ha vallhatna önmagáról - bizonnyal ezt mondaná: hihető vagyok, nem a moziban ülve hallanak. A filmbeli beszéd azt igyekszik tehát elhitetni magáról, hogy nem a
mű, hanem a valóság része.
"Tisztázzuk először is, hogy a közvetlen tájékoztatás szintjén a beszéd

hangosfilmet strukturálisan "némává" redukálták. A hangosfilm így valójában nem a harmincas, hanem (kis túlzással) a negyvenes évek elején
született. Akkor, amikor ez a filmtípus már kellő hajlékonyságra tett
szert; amikor eléggé gazdaggá vált ahhoz, hogy a némafilm gazdagsága
ne riassza, hanem közeledésre bátorítsa.
Egy műszaki újdonság mindig problémákat szül, melyek megoldásához kifejezetten művészi újítás szükséges.
és nem a nyelv kap szerepet a filmben: a mindig személyre utaló, jelen
idejű, rögzített és visszahallgatható beszéd.( ...) Egy film nézése közben
három szinten találkozunk magával a nyelvvel.(...) A nyelv jelenlétére,
működésére utaló jegyek azonban nem a felszínen, hanem a rnélyben
keresendők.I ... ) Az első szint a tárgyak, szereplők felismerését, azonosítását segítő kód. A filmen látható valamennyi tárgya t, szereplőt, jelenséget - ahogy erre Eco, Greimas, Metz utalt - a néző azonosítja és megnevezi. Észlelését szavakban tagolja. Bonyolult, nem tudatos, automatikus
folyamat ez. Az azonosítás és megnevezés folyamata során építjük ki
azokat az 'átjárókat' (ahogy Metz nevezte őket), amelyek a látványtól a
szavakhoz vezetnek. A film megértéséhez tehát nem csak a látásra, de a
nyelv birtoklására is szükség van. Az azonosítás szintjén a szemémák, a
jellemző nyelvi jegyek kategóriái segítik a megértést. A mű áttekintéséhez azonban az elbeszélés szabályainak ismerete is nélkülözhetetlen. A
filmet mint alkotást e szabályok alakítják. A nézőnek ahhoz, hogya cselekményt megértse, tisztában kell lennie a filmben ábrázolt időviszonyekkal. az egyidejűséggel, az egymásutánisággal. A vizuális és hangeffektusokat kapcsolatba kell hoznia egymással. Emlékezzünk, a némafilmben milyen nehézségek árán tudták csak érzékeltetni az időviszonyokat. Leggyakrabban feliratokat használtak, a nyelvet hívták segítségül. A Szent Szilveszter éjszakája vagy Az utolsó ember cÍIDűfilmek - hogy
elkerüljék a nyelv igénybevételét - rövid idő alatt (egy nap, egy éjszaka)
lezajló cselekményt jelenítettek meg.
A hangosfilmben a kép jelen idejű, nem ragozható. A megelevenítés
nem mindig megjelenítés. A kép - ahogy erre valaha Barthes utalt - az
itt és most fogalmát fejezi ki. Valóságos akrobatikára van szükség, hogy
a film a montázs segítségével az előidejűséget kifejezze. Mivel ehhez a
kép nem elegendő, szükség van a beszédre is. Végül a nyelv jelenlétére
utaló, nyilvánvaló tény magának a beszédnek a jelenléte és szerepe a
filmben." (Marie, Michel: Lefilm, la parole et la langue. In: Cinéma et littérature. Paris, 1978.)
Ezért oly gyakori, majdnem kizárólagos a filmben az állítás. A néző
azt feltételezi, minden úgy történt, ahogy mutatták. Alig akad példa rá,
hogy más kijelentésmóddal is találkozzunk. "A klasszikus játékfilm egészében általában állításokra épült. Hangsúlyozottan állította, hogy az
események tényleg lezajlottak, és úgy zajlottak le, ahogy mutatták őket."
(Metz, Christian: L'étude sémiologique du langage cinématographique:
il quelle distance sommes-nous d'une possibilité réelle de formalisation?
In: Cinéma: théorie, lectures. Paris, 1973.)

A hangosfilm ádáz ellenzői
A film még szólni sem tudott, de már azt rótták fel hibájául, hogy fecseg. Amikor végre megszólalt, azt találták ki, hogy lényegében némafilm
maradt, avagy jobb lett volna, ha az marad. Nincs tehát semmi meglepő
abban, hogy sokan ilyen következtetésre jutottak: a hang mit sem változtatott a filmen, lehet tovább-folytatni a (művészi) némafilmek gyártását. És folytatták is. Előbb valódi némafilmeket készítve, majd úgy, hogy

A némafilm "beszédes" nyelve
A némafilm mint kifejezésmód, mint művészetté érett forma sajátosságaira a húszas évek folyamán mutattak rá a film első "elméletalkotói".
A hangosfilm megjelenése nemcsak a némafilmet. de ezt a filmelméletet
is kérdésessé tette, alapjaiban rendítette meg. Két felfogás ütközött meg
a húszas-harmincas évek fordulóján. Az egyik továbbra is a némafilmet
tartotta az egyetlen valódi "mozgóképművészetnek" . A másik - természetesen ezzel ellentétben - azt hirdette, hogy a filmművészet története
csak most, a hangosfilm megjelenésével kezdődik. Az a kifejezési forma,
amely ezt megelőzte, korcs volt, szegényes és technikai szempontból tökéletlen.
A némafilm mint elnevezés - mint értékítéletet kifejező terminus - a
hangosfilm megjelenésekor születik. Akkor, amikor sikerül a három eltérő típusú hangzáselemet - az emberi beszédet, a zajokat, zörejeket és a
zenét - optikai úton, egyazon szalagon rögzíteni és visszajátszani.
A némafilm "a csend színháza" volt (ahogy akkoriban nevezték), egyfajta filmen rögzített pantomim-művészet, amelyben a hangzáselemek
hiányát a szinte tökéletes gesztusnyelv és mimika ellensúlyozta. A filmpantomim - ami 1915-ben, Jacques de Baroncelli írásában inkább csak
óhaj volt és nem realitás - a húszas évek végére kifinomult nyelvvé alakult át. (Baroncelli, Jacques de: Pantomime-musique-cinéma.
(1915) In: Lapierre, Marcel: Anthologie du cinéma. Paris, 1946.)
"A film - mondják egyesek - nem művészet. Úgy hiszem - írta 1921ben Séverin Mars - tévednek, mert a film művészetté, mégpedig komoly művészetté válhat, mivel két erőforrással rendelkezik. Közülük az
egyik olyan, amelyik a legnagyobb hatással van az emberi képzeletre: ez
a kép. A másik szubjektív, és zavarba ejtő: ez a csend." (Mars, Séverin:Le
théíitre du silence.)

Az a filmalkotó. aki a nyelvhez hasonló, hajlékony eszközt keresett a
filmben, a csendet nem így értékelte. Számára a film némasága hátrányt
jelentett, amelyet mindenféle eszközzel igyekezett leküzdeni. Voltak
azonban olyanok, akik a beszéd hiányára építették elképzeléseiket. Mindenekelőtt arra, hogya film képes volt részleteiben mutatni a változó valóságot.
A tökéletesedő némafilm a nézőtől is újfajta érzékenységet követelt. A
látvány nemcsak észlelést, de következtetést is igényelt. A némafilmet
kísérő zene egyik funkciója, hogy az ábrázolt világot elválassza a valóságtól, és megkönnyítse a látványon alapuló új valóság törvényszerűségeinek megértését.
A némafilm sajátosságaiból következik azoknak az elméleteknek a sora, amelyek új, egyetemes nyelvnek tekintették a filmet. A fény zenéjének, amelyet a világ valamennyi népe megért; amely behatol a nyelvek
korlátozta, országhatárok közé zárt világba. Benjamin Fondane jól látta,
hogy a némafilm egy-egy beállitásának többértelműsége sok pozitív félreértést okozott, és lehetővé tette, hogy a különböző társadalmi rétegekhez tartozó nézőkből egységes közönség váljék. A némaságra kárhoztatott szereplők kényszerítették a nézőt, hogy találja ki valós indítékaikat;
alkosson képet jellemükről; sejtse meg reakcióikat egy-egy adott helyzetben. Az alkotók tudatosan iktatták ki a beszédet, sőt a logikát, amely
alátámasztja a beszédben "elhangzottakat". Arra törekedtek, hogy az
arckifejezések tökéletes nyelvét alakítsák ki, hogy újfajta képírást teremtsenek. Nemcsak fel kívánták cserélni a beszédet valamire, de bizonyítani is akarták alkalmatlanságát, hangsúlyozván, hogy a szó mindig
megértést igényel, nem hagyja, hogya néző elengedje magát, nem
hagyja, hogy eltűnjön a valóság, és helyét az álom valósága foglalja el.
(A hipnotikus álom és a film között lévő hasonlóságot hangsúlyozta a
szürrealizmus irányzatának több képviselője is.)

Bizonyos tehát, hogya némafilm sajátossága nemcsak jelölőrendszerében, felszíni, érzékelhető-látható rétegének, tehát hordozójának egyedi
jellegében nyilvánult meg, hanem - ennek következményeként - egy sajátos jelentésrendszer létrejöttét (az eszköz által tolmácsolható gondolatok
jól meghatározható körét) eredményezte. Ebben a filmtípusban a díszlet
(a környezet), a szereplő, az arc játszotta a főszerepet, mig a megjelenő
hangosfilmben a gondolkodó és gondolatait kifejtt5 ember került a mű középpontjába. Kétségtelen, hogy e tekintetben (de csak e tekintetben) a
hangosfilm és a némafilm között nagyobb eltérés tapasztalható, mint a
színház és a hangosfilm, illetve a színház és a némafilm között.
A hangosfilm rehabilitálta a némafilm korszakában feledésbe merült
belső (lélek)rajzot, a szereplő cselekedeteinek motiválását. A hanggal
nem a magasfokú, emelkedett "pszichologizálás" nyer teret, hanem a
könnyed, polgári vígjáték vagy színmű szalon-lélektana.
A filmet igába. kellett hajtani, mert anyagából következően nehezen volt
társítható az újonnan született szövegtípussal. A Griffith-filmekben testet öltő ideált (realista "hangvételű" társadalmi dráma, "logikus" cselekményben előadva), amelytől a kísérletező némafilm irányzat egyre távolodott, ugyancsak a hangosfilm mentette át az utókornak, ösztönzést adva hasonló művek készítéséhez. Valamit valamiért. A filmi kifejezés
ugyanis a hangosfilmben ténylegesen szegényessé vált, sokkal kezdetlegesebb volt, mint a néma-korszak alkotásaiban. Az áttűnés, a nem szokványos, épp ezért "természetellenesnek" ítélt beállítási szögek eltűntek
az ábrázolásmód valósághűségét mindenek fölött tiszteletben tartó hangosfilmből.

Az inzert
A nyelv állandó jelenetét az írott, képek közé ékelt feliratok érzékeltették igazán a némafilm nézőivel. A feliratokat várta a néző, hisz szükséges eligazítást tartalmaztak, de viszolygott is tőlük, mivel szüntelen
megszakították a cselekményt, megakasztották a film folyamatos pergését. "A feliratok mégis szükségesek - írta Ricciotto Canudo -, mert a
gyorsan változó fényzuhatagban pihentetik a szemet, megdolgoztatják
az agyat, hidat vernek a látvány és a gondolatok közé." (Canudo,
Ricciotto: L'usine des reves. Paris, 1929.)
A felirat nemcsak a szereplők, a helyszinek, az időpont azonosítására
illetve jelölésére szolgált. A szöveg sokkal kevésbé ismételte a látottakat,
mint azt felületesen hinnők. A kép és a szöveg váltakozása, interakciója
új jelentést kölcsönzött a látvány éppen soron következő elemének. A
szöveg pontossá tette a megelőző képen látottakat, csökkentette az önkényes, téves értelmezés lehetőségét, de már előrevetítette azt is, ami a
rákövetkező képen megjelent. A kép és a felirat váltakoztatása következtében a "beszélő" szereplő és az általa elmondottak nem egy időben, hanem egymást követően jelentek meg a vásznon.
Bármily pontosan utal is a nyelv, mégis többféle értelmezési lehetőséget kínál, s így feltehetően nem ugyanazt a filmet látta a korabeli bankigazgató, az újságíró vagy a sarki fűszeres.
A némafilm legfontosabb szövegeleme a cselekményt értelmező inzert
volt. A cselekmény különböző pontjain más és más funkciót töltött be,
de mindig az elbeszélő szemszögébőlláttatta és magyarázta a filmet
(függetlenül attól, hogy az elbeszélő megjelent-e avagy sem), újólag ráirányítva a figyelmet a filmbeli történet meseszerűségére. A néző és a

valóság közé tolakodott, akadályozva vagy segítve az azonosulást a látottakkal. Az "elbeszélő" beavatkozását jól illusztrálják Griffith Türelmetlenség, Gance Napoleon, Eizenstein Régi és új című nagyszabású történelmi filmjei. A Türelmetlenség bibliai idézeteinek funkciója, hogy kulturális,
erkölcsi, sőt teologikus hitelt adjon a műnek. Gance Napoleonjának szövegében egyszerre több, egymásnak ellentmondó ideológia csap össze.
A Régi és új pedig csak úgy érthető meg, ha az inzerteket és a képeket
állandóan összefüggésbe hozzák, ellentétbe állítják egymással a nézők.
A filmelmélet (és -történet) kevés figyelmet szentelt eddig e feliratok
grafikai jellegének, megjelenítésmódjának (betűnagyság, betűtípus, írásjegy, keret, szövegmegoszlás), pedig ezek maguk is "beszédesek", tartalmat (igaz, szavakban nehezen megfogalmazható tartalmat) hordoznak,
és végső soron látvány-elemek. Vannak híres, a nézők emlékezetében máig is élő feliratok. Ilyen például a Patyomkin páncélos lépcső-jelenetét
megelőző inzert, vagy a befejezés "Testvérek!" felkiáltását háromszor,
három eltérő nagyságú betűvel megjelenítő felirat.

Némafilm/hangosfilm
A filmnyelv fejl8dése című sokat idézett tanulmányában André Bazin kétféle rendezőt különböztetett meg. Az egyik a valóságban, a másik a képben hisz. Nem a néma- és a hangosfilm, hanem a filmi kifejezésről alkotott különböző vélemények ütköznek meg ebben az ellentétben. A hangosfilm megjelenésével a realista tendencia erősödött meg, mivel az új
elem (a hang) gazdagította a kifejezőeszközt. 1934-35-től kezdődően a
műfajok is módosulnak, hangsúlyosabbá válik kodifikált jellegük. A filmi kifejezés ontológiai-művészi kiteljesedése arra a merész következtetésre ösztönözte Bazin követőjét, Michel Mourlet-t A félreismert művészet
című cikkében, hogy azt állítsa, a film a hang megjelenésével születik. A
mozgófénykép feltételezte, megkövetelte a hangot, mivel ez utóbbi "a
film vizuális premisszáinak szükségszerű irnplikációja". Innen szemlélve
a némafilm "metaforikus" nyelvét, megállapítható, hogy azt a beszéd
hiányának kényszere szólaltatta meg, és nem a művészi kifejezés szándéka, egy új nyelv teremtésének igénye. A némafilm "elferdítette" a valóságot (miként is tehetett volna mást), "elárulta" a film eredeti hivatását: az érzéki (érzékelhető) világ tükrözését. Mindazok az eljárások,
amelyek nem e "tiszta" tükrözés szolgálatában állnak, meghamisítják a
filmet, eltérítik céljától. A tökéletes filmalkotás - ezen esztétika szerint feledteti a nézővel tudatát, mozdulatokkal, a tekintet játékával hipnotikus állapotba hozza, amelyben előbb megfeledkezik arról, amit tudott,
majd új ismeretanyagra tesz szert annak révén, amit látott. Képtelen kivonní magát a látvány hatása alól, amely megbabonázza. (Sur un art
ignoré. Paris, 1958.)
Bazin sosem túlzott annyira, mint követői. Szerinte a műfajok stabilizálódásával 1938-ban szinte valamennyi film ugyanarra a drámai sablonra, szerkezet-típusra épült, amit azonban akkor nem vettek észre, mivel téma és filmforma annyira megfelelt egymásnak. (Bazin, André:
L'éoolution du langage cinématographique. Paris, 1962.) Amit a némafilmben a montázs felidézett. a hangosfilmben a forgatókönyv leírta. Az ötvenes évekig a hangosfilmben egyedül a szöveg volt kifejezés eszköze, a
dialógusokban a szereplők kimond ták mindazt, amit gondoltak. A korai
hangosfilm-rendező még óvakodott a sok beszédtől. Úgy vélte, hogy a
kevés szöveg segíthet a filmen, a sok árt neki. Nemcsak az arányokat
kellett megtalálni, de a beszéd státuszát is. Azt, hogyan illeszkedjék be a
filmet alkotó jelentésrendszetek közé.
A modern filmművészet azóta megtanult élni a hang lehetőségeivel.
A szöveget, a zajt és a zenét megszabadította kizárólagosan informatív
jellegüktől, és önálló jelentéshordozó rendszerré nemesítette őket.

A csalódottság

könyve

avagy Anti-Filmesztétika
"Úgy vagyunk az igazsággal,
mint a városszerte ismert utcalánnyal.
Ismeri mindenki,
de kínos az utcán találkozni vele."
(Wolfgang Borchert)

Nemes Károly A film, mint miívészet című tanulmánya kétségtelenül újszerű munka. Nemcsak a film művészet voltát bizonygató - Szergej Ei.zenstein ihlette - formanyelvi esztétikákhoz képest, hanem azokhoz a
dramaturgiai síkot választó - André Bazin nyomdokain járó - vizsgálatokhoz viszonyítva is, amelyek szintén azt hangsúlyozzák, hogy a film
művészet. Újszerűségét jól kifejezte a mű eredeti címe: a szerző kérdőjelet tett A film, mint miívészet után - de végül elhagyta azt. Nemes Károly
tehát e tekintetben ahhoz a kutatási vonalhoz csatlakozik, amelyet leginkább Christian Metz képviselt. De csak e tekintetben, mert egyébként kifejezetten esztétikai síkon vizsgálja a filmet, hogy újra elhelyezze a művészetek körében.
Újszerű munka ez a szerző korábbi műveihez képest is, amelyekben
mindig mellébeszélés nélkül, száraz szigorral fogalmazta meg következtetéseit. A film, mint miívészetben azonban a végső konklúziók levonását
alapjában véve az olvasóra bízza. A jelenségről adott sokoldalú és a
problémákhoz vissza-visszatérő elemzését követve az olvasó fokról fokra jut el az alapkérdés - művészet-e a film? - megválaszolásához, vagy
legalábbis mélyebb átgondolásához.
A kiindulópontot a művészet esztétikai lényegének (enyhe túl)hangsúlyozása jelenti. Korábban azt, hogy a film művészet, vagy sajátos - fotogenikus - tárgyának tételezésével. vagy - ami még elterjedtebb - sajátos
formanyelvének létezésével bizonyították. Nemes mindkét esetben rámutat az érvelés viszonylagosságára, és a filmet csak akkor tekinti művészetnek. ha az sajátos filmesztétikumokat tud teremteni, tehát amikor
lényegileg különbözik más művészetektől. S elsősorban itt merülnek fel
kétségek. A szerző nem tagadja az ilyen esztétikumok létezését, sőt éppenhogy elismeri például a burleszk ösztönző szerepét a film rnűvészetté válásában. De érzékeli, és meggyőzően érzékelteti is, hogy a film
eltért kezdeti irányultságától, amelyet a burleszk, az avantgárd jelölt ki
számára, és mássá vált. Eközben éppen esztétikailag lett meglehetősen
korlátozott, holott azért fordult más művészetek - főleg az irodalom és
a színművészet - szintetizálásához, hogy ábrázolási lehetőségeit kibővítse. Mivel azonban a könnyebb ellenállás irányában haladt, és a közönség nyomása lett fő ösztönzője, a film alapjában véve (de soha nem kizárólagosan) hordozó közeggé, követítő médiummá vált: belső immanens adottságai azáltal, hogy teljesen vagy majdnem teljesen alárendelődtek a közvetítő-hordozó szerepnek, háttérbe szorultak. Ugyanakkor
az irodalom bevonása a filmbe nem hozta meg a remélt eredményt,
mert a film ezzel együtt rendkivül külsőséges (mondhatnánk felszínes)
ábrázolást nyújtott, vagy annyira eluralkodott rajta az irodalom, hogy
szinte teljesen átvállalta az esztétikumteremtés feladatát.
Az így kialakult forrnanyelvet. véli a szerző, lehet ugyan "intellektualizálni", és így - főleg Dziga Vertov és Szergej Eizenstein nyomán - filmgondolkodást, filmmegismerést létrehozni, de nagyon kevéssé lehet költői
nyelvvé alakítani abban az értelemben, ahogy ezt az orosz formalista iskola képviselői elképzelték (például, hogy fekete ló helyett holló paripát
teremtsen). Természetesen speciális eszközei segítségével a film sok mindent tett annak érdekében, hogy formanyelvét költőivé emelje, hogy a
lefényképezett jelenségeknek plusz jelentést adjon, ala~jában véve azon-

ban - éppen az esztétikumteremtés terén - megmaradt az életanyag
közvetlen jelentésének visszaadásánál, a valóság valósággal történő ábrázolásánál. A film egészének alapvető jellemzőjeként nem jött létre művészeti gondolkodást biztosító költői nyelv. Ugyanakkor nem lehet a
filmtől elvitatni, hogy nagyon is szorosan kapcsolja hozzá nézőjét a világ jelenségeihez. Hatását tekintve ha nem is mély, de intenzív kapcsolatot teremt a jelenségekkel, mégpedig elsősorban a történet segítségével.
A filmben - a fényképezett színház és az illusztrált irodalom szintjén
- kezdettől fogva jelen volt a történet. Ugyanakkor a kezdetektől, illetve
az experimentalizmustól napjainkig újra meg újra megjelenik az a törekvés, hogy a színészekkel előadott irodalmias történet helyére a filmművészeti megismerési folyamatot - a megismerő gondolkodás érzékileg
felfokozott vizualitását - állítsák. Mégis, ez a filmtörténet, amely Dziga
Vertovtól kezdve a modem filrrunűvészet olyan képviselőiig. mint Alain
Resnais és mások, ismételten felbukkant. kísérleti vonulattá szorult
vissza, és átadta helyét az irodalmias elbeszélésnek - egyszerűen azért,
mert az biztosította a kapcsolatot a közönséggel.
Nemes Károly éppen azért állította könyve első részének középpontjába a történetet, mert annak vizsgálata derít fényt a film lehetőségeire
és korlátaira, sajátságaira és más művészetekkel közös vonásaira. S ami
a legfontosabb, a történet elemzésével válik nyilvánvalóvá, hogy a film
képes érzelmi (emocionális) kapcsolatot teremteni a néző és a választott
tárgy között, sőt az érzések kana1izációjára és szublimálására is képes,
de az esztétikum megteremtésében, különösen a filmtragikum létrehozásakor, igen önállótlan. Ez árulkodik leginkább a film korlátairól az esztétikai megismerés terén, s ennek következtében támaszkodik más művészetekre.
A film társadalmi státusza szerint művészet. És erről a minősítésről
nyilvánvalóan sem nézői, sem alkotói nem kívánnak lemondani, mert ez
mindkét félnek bizonyos rangot ad. Mégis szembe kell nézni azzal,
hogy a film - nagy általánosságban és tisztelet akivételnek - nem érvényesíti azt a sajátosságát, melynek alapján a szó teljes értelmében önálló
művészetnek lehetne tekinteni. Nemes valójában osztja Christian Metz
véleményét, miszerint a film állandóan átcsap művészetből nem-művészetbe. Tehát az önállóságot biztosító sajátosságok szempontjából a film
- általános gyakorlatát tekintve - meglehetősen korlátozott és szegényes. Még a kiváltott érzésekre is inkább az intenzitás, semmint a mélység a jellemző, így aligha várható a filmtől nagy katartikus élmények
esztétikai megalapozása.
Itt érhető tetten a szerző csaIódottsága és egyben bizonytalansága is,
ami a következtetések levonását illeti. Körülírja, érzékelteti és meg is
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alapozza kétségeit, de újra és újra visszakozik és kibúvókat keres: talán
mégsem annyira rossz a helyzet, talán vannak olyan mozzanatok is,
amelyek nagy művészet felé mutatnak. A második részben némileg
csökken ez a - lélektanilag érthető - tétovaság, hiszen olyan szerző jut
el itt a kétségekig a film művészet voltát illetően, aki egész életét a film
tudományos kutatásának szentelte.
Abban, hogy új filmtörténetírási módszerre van szükség, mégpedig
olyanra, amely szigorúbb kritériumokkal közelíti meg a filmet mint sajátos és önálló művészetet, teljesen egyet lehet érteni Nemes Károllyal.
Egy ilyen filmtörténetírásnak figyelembe kell vennie azokat az ábrázolási modelleket, amelyek jelentősen különböznek egymástól, mégha külön
modellként létezik is köztük összekötő kapocs. Vagyis nem annyira
azokra a - többségben lévő - művekre kellene koncentrálni, amelyek a
kettős tükrözés jellemzőivel tűnnek ki, és a mozgóképet, ha nem is teljesen, de alapvetően passzív közvetítésre kárhoztatják, hanem sokkal jobban meg kellene ismertetni a formai oldalt és a par excellence filmművészet alkotásait is. (Sajnos a művészmozik áldozatos, de egymásra zsúfolt egyszeri bemutatói ebben nem sokat segítenek.) Hiszen az ismétlődő filmművészeti válságok valahol mindig esztétikai természetűek,
ahogy a megújulás is részben mindig nyelvi megújulás, bár utána a film
általában visszazökken a régi kerékvágásba: visszatér az irodalmias történetmondáshoz.
Nemes Károly könyvének vállaltan a gondolatébresztés a célja. Arra
késztet, hogy eltünődjünk a filmművészet eddig megtett útján, kialakult
ábrázolási alapmodelljénés - immár 100éves múltja láttán - a jövőjénis.

A szerző, akinek tudtommal egy elméleti és két történeti műve vár még
(reménytelenül?) kiadóra, két külön tanulmányát olvasztotta egybe A
film, mint művészetben. Bármennyire is érthető törekvés a ritka publikációs lehetőség maximális kihasználása, a két eredeti kézirat ismeretében
mégis sajnálatosnak találom ezt. Az összevonás és a mennyiségileg sem
jelentéktelen kihagyások ugyanis szerencsétlen hézagokat eredményeztek. A kihagyások elsősorban a könyv bizonyító apparátusát, a példatárat érintették, amely felülvizsgálatra ösztönözve világítja meg a film
művészeti lehetőségeit és korlátait. Noha a szerzőnek igaza van abban,
hogya példák .Jeszigetelík" az elméleti tételek körét, de ezt a problémát mégis éppen sokaságukkal lehetett volna megoldani. Kihagyásukkal nemcsak a tételek körüljárhatósága csökken jelentősen, hanem olykor elvész a bizonyító erő is, mint amikor például a több mint tíz legjelentősebb drámából mindössze kettő marad. Ráadásul a sok húzás következtében érzékelhető hézagok keletkeztek a szövegben, különösen a
visszautalások esetében. Bár a nehézkes stílusa miatt sokat bírált szerző,
mint korábban soha, itt végig egyes szám első személyben beszél, ez a
viszonylag oldott hangvétel sem képes egybeolvasztani a két külön tanulmányt. Egyazon témát járja körül ugyan mindkettő, érzékelhető keletkezésük időeltolódása, illetve az esztétikai, majd a döntően rnűvészettörténeti közelítés különbözősége is.
Bár Nemes Károly műve előbb íródott, mint Almási Miklós - a maga
tárgykörében alapműként megjelenő - Anti-esztétikája, nem véletlen,
hogy A film, mint művészet is sajátos anti-filmesztétika lett. Hiszen a
filmre is vonatkozik a hármas tagolódás: az avantgárd, a kommersz és a
kodifikált művészetnek kikiáltott nagy áramlat léte, de főleg elkülönülése. A filmtudomány már eljutott a kommersz valamiféle leválasztásához
és külön vizsgálatához. Meg kell tenni a következő lépést is, mégpedig
az avantgárd filmek és a tág értelemben vett művészfilmek összevetésével, illetve elkülönítésével. Főleg egy ilyen típusú vizsgálathoz kíván
Nemes műve ösztönzést adni, mindenekelőtt annak hangoztatásával,
hogy előtérbe kell állítani a mindenbe, válságba és megújulásba egyaránt belejátszó formai oldalt.
Nem népszerű kimondani olyan igazságokat, amelyek sokunkban élnek ugyan, mégsem óhajtjuk őket igazán tudatosítani. Enélkül azonban
aligha lehet továbblépni ... (Tevan Kiadó, 1994. A könyv a Magyar Mozgókép Alapítvány, a Magyar Filmintézet és a Cinemarket Kft. támogatásával jelent meg.)
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Személyek
CZAKÓ ÁGNES
GERÉBANNA
SÁNDOR

Nyílik az ajtó, SÁNDOR

tol be néhány újabb tekercset.

SÁNDOR Csókolom, Annácska. Meghoztam a Sztyenka Razint. Jól mondom?
GERÉBANNA Remekül. Köszönöm, Sanyi. Oda lehet tenni a többihez.
Látod ezt? Egy 1913-as film. Hát nem fantasztikus?
SÁNOOR De igen. Vita egy szál se. Annácska. kérdezhetek valamit? A
neretvai csatát mikor nézzük?
GERÉBANNA Tudod, mit? Átíratom neked videóra.
SÁNDOR Nem lehet. Szélesvásznú.
GERÉBANNA Majd beszélek a Filmlaborral. Nekik ahhoz is van technikájuk.
SÁNDOR Komolyan. Hát ez óriási lenne. Előre is örök hálám.
GERÉBANNA Ugyan már. Ez a legkevesebb, amit megérdemelsz. Már
több mint tíz éve dolgozom itt, de ilyen odaadó segítőtársaim, mint te
meg a többiek, nemigen voltak. (Kissé gondterhelten körülnéz) Most mit is
csináljak? A Razin is itt van, és még ezeket is meg kéne nézni. Nézzem
gyorsítva? Nem, erre képtelen vagyok. ..
Fekete ruhás, vonzóan tétova szőke lány, CZAK6
képest meglehetősen ingerülten.

ÁGNES

lép be, önmagához

CZAKÓ ÁGNES Anna, ne haragudj, de nagyon kéne a vágó. Össze kell
állitanom a dán programot.
GERÉBANNA (fájdalmas arccal) Nem tudnál most átmenni aKatihoz?
CZAKÓ ÁGNES Hogy a francba tudnék? Mindenhol produkciók vannak.
GERÉBANNA Az Emminél is?
CZAKÓ ÁGNES Igen, ott is. Valami angolok.
GERÉB ANNA És a Jutkánál is?
CZAKÓ ÁGNES (tehetetlen idegességgel) Jaj, hagyd már ezt! Mára nekem
írták ki ezt a vágót!
GERÉBANNA Jó, de hát mit csináljak? Már reggel öt óta itt vagyok, és
még harminc tekereset kell átnéznem ...
CZAKÓ ÁGNES Persze, mert szerinted csak orosz filmeket kéne mutogatni a moziban.
GERÉBANNA Ez először is nem igaz, aztán meg mit számít, hogy szerintem mit kéne. Mindent kihúznak. Gyere, nézzük meg a Sztyenka Razint. Ez neked is fog tetszeni, olyan ...
CZAKÓ ÁGNES Nem érdekel! Fütyülök az egész programra! Nem lesz
dán film. (Sándorhoz fordul) Vissza lehet vinni a filmjeimet.
SÁNDOR De hát mi a baj?
CZAKÓ ÁGNES Mi a baj? Az, hogy el nem tudom képzelni, hogy van
még egy archívum a világon, amely ennyire mellőzné a dán némafilmet.
Nálunk minden az amerikaiakkal. a franciákkal. a németekkel meg persze az oroszokkal kezdődik. Csinálunk egy grandiózus filmtörténeti
programot, és az ember örül, ha egy dán filmet be tud csempészni. Pedig a dán némafilm korszakos jelentőségű volt. Az egész klasszikus teátrális stílust ők teremtették meg, de legalábbis ők csináltak belőle művészetet.

SÁNDOR A dánok?
CZAKÓ ÁGNES Igen. Nagyon gazdag színházi hagyományokkal rendelkeztek, és ezt érvényesítették a filmjeikben is. A legnagyobb sztárjaik
mind a színpad ünnepelt művészei voltak, de még érdekesebb, hogy nagyon sok színész ükből lett rendező. Ma mindenki a Pathéról beszél, pedig Ole Olsen 1906-ban alapított vállalata, a Nordisk egy időben uralta
az európai piacot. Nálunk is rajongtak a dán filmekért. Ungerleider Mór
például úgy virágoztatta fel a Projectograph céget, hogy évekre megvásárolta a dán produkciók forgalmazási jogát. Mindenhol azt terjesztette,
hogy nagyok rosszak a dán filmek, így aztán egyedül ő profitálhatott
bámulatos sikerükből. Kertész Mihály sem véletlenül volt épp Dániában
tanulmányúton.
SÁNDOR Hát persze! Asta Nielsen!
CZAKÓ ÁGNES Ugye? Nem is tudom, ezek után mit kell még bizony.gatni. A námafilm egyik meghatározó, ha nem a legnagyobb sztárja. Mikor felfedezőjével, férjével, Urban Gaddal 1913-ban Budapestre látogatott, a Keleti pályat;dvaron százezres tömeg várta. Elképesztő hatással
volt az emberekre. Ö teremtette meg a vamp figuráját Gad A züllés útján
című filmjében. De más műfajokat is sikerre vitt. Egészen sajátos mimikája és gesztusrendszere volt. Az Asta Nielsen-jelenség tulajdonképpen
megkérdőjelezi a filmszínészi játékról kialakított modem felfogást. Ö teátrálisan volt filmszerű. Nemcsak létezett a vásznon. játszott is, nem
szak~dt el igazán a színháztól, a premier plánjai mégis lenyűgözőek.
GEREB ANNA Hát igen, ami igaz, az igaz. Most láttam valamelyik
filmjét az egyik külföldi tévécsatomán. Nagy élmény volt. De azért
megmutatnám neked Vera Holodnaját. Az ő szépségéből valami olyan
különös fájdalom és bánat sugárzik ... Sajnos nem válhatott világhírűvé,
1919-ben meghalt. Tragikus sorsa ihlette Mihalkov filmjét, A szerelem
rabját is.
CZAKÓ ÁGNES Most el akarod velem hitetni, hogy Holodnaja nagyobb színésznő volt, mint Asta Nielsen?
SÁNDOR Te, nekem már megmutatta, még rám is hatott, pedig nem rajongok különösebben a némafilmekért.
CZAKÓ ÁGNES Én is tudnék neked mutatni egy-két káprázatos dolgot,
ha lenne hol.
GERÉB ANNA (leemel egy fémdobozt) Semmit nem akarok elhitetni, de itt
van ez ,a ~evgenyij Bauer-film, az Életet az életért. Holodnaját látni kell!
CZAKO AGNES Nem érek rá!
GERÉB ANNA Kár. Mert szerintern, aki nem ismeri Holodnaját, az nem
tud teljes képet alkotni a némafilmes játékstílusban rejlő művészi lehetőségekről. De mutathatok férfisztárt is, ha az jobban érdekel. Ivan
Mozzsuhin Tolsztoj Szergij atyájának nagyszabású Protazanov-féle adaptációjában olyan érzékenységgel jeleníti meg a belső vivódásokat. a lélek
változását, hogy ...
CZAKÓ ÁGNES Értsd már meg, hogy ez az egész a dán film hatása. A
zseniális színészeikkel ők kezdték el művészi szinten kifejezni a lelki folyamatokat. Asta Nielsennek olyan partnerei voltak, mint Valdemar Psilander, vagy a vakítóan fehér fogsorú Gunnar Tolnaes. Láttam már különben a Szergij atyát. Ök is el tudták volna így játszani. De nem csak
maguk a színészek érdekesek. A dán film pszichologizáló dramaturgiájával, komor hangvételével teremtett iskolát. Gondoljatok csak bele! Ekkoriban már mindenhol általános jelenség a happy end. Ezzel szemben
a dán filmeket a tragikus befejezés jellemzi. A főhőst villám sújtja egy
kastélyban, keresztbe vágja egy fűrész, vagy vízbe fúl. Nem véletlenül
Dániában készült el 1913-ban a Titanic katasztrófáját feldolgozó Atlantisz. Aztán tudom, hogy jöttek a franciák, jött az avantgárd, szegény Psilander 17-ben meghalt, azt hiszem, öngyilkos lett, de a tízes évek első
fe!e mindenképpen a, dánoké. Igen. A dánoké. Az övék és pont.
SANDOR Jól van, Agi, hát persze hogy az övék. Nyugodj meg. Az
övék. Gyere, szívjunk el egy cigit.
CZAKÓ ÁGNES Én nem cigarettázom. És nem iszom. Én filmőrült vagyok. Filmeket akarok nézni. Dán filmeket.
lfolytatjuk)

A FRANCIA FILM MÁSIK ARCA
FILMFESZTIVÁL

A FRANCIA INTÉZETBEN

1995. február 9. - március 8.

II. VÖRÖS

VILÁG

(február

21-28.)

Tíz film a kommunista utópiáról, a kommunista hétköznapok valóságáról. A ciklus érdekessége, hogy esténként egy francia és egy
magyar filmet vetítünk, egymás mellé állítva a két eltérő múltú és
berendezkedésű társadalom nézőpontját, gondolatait - ahogyan
filmrendezőik látják ugyanazt a világot. Amíg a francia filmek egy
szűkebb társadalmi csoport által képviselt eszmékről, addig a magyar rendezők egy ezek szerint működő társadalmi rendszerről
beszélnek. Az érdeklődőknek részük lesz komikus és kritikusan
komoly pillanatokban egyaránt.

Február 21. kedd

18.30
20.30

TE RONGYOS ÉLET (1983)
r: Bacsó Péter
LE A LÉTBIZONYTALANSÁGGAL! (1984)
r: Gérard Mordillat

Február 23. csütörtök

18.30
20.30

MEGÁLL AZ IDŐ (1982)
r: Gothár Péter
CSÓKÁLLÓ RÚZS (1985)
r: Vera Belmont

Február 25. szombat

18.30
20.30

ANGI VERA (1978)
r: Gábor Pál
MINDENKINEK AZÉRT MÉGSE LEHETNEK
KOMMUNISTÁK A SZÜLEI (1993)
r: Jean-Jacques Zilbermann

Február 27. hétfő

18.30
20.30

JUTALOMUTAZÁS (1974)
r: Dárday István
HOOLNAPRA MEEGFORGATJUK (1985)
r: Jacques Fansten

Február 28. kedd

18.30
20.30

NAPLÓ GYERMEKEIMNEK (1982)
r: Mészáros Márta
BELÉDGABALYODVA (1989)
r: Jean-Pierre Thom
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A nagy évtized
Gazdag Gyula: Képeskönyv

rozat című film esetében

Ma már alig hihetőnek. szinte legendának tűnik, hogy volt idő - nem is a
régmúlt ködébe vesző, mégis roppant
távoli - amikor csapot-papot
odahagytunk, programjainkat
lemond tuk, átszerveztük, ha híre jött, hogy valamelyik "balázsbélás"
dokumentumfilmet
vetítik valahol, s talán be lehet jutni és
megnézni, még ha állva is, az előttünk
ácsorgók feje közti résen át, a szöveg
tetemes részét alig hallva, mert a nevetések,
fölhördülések,
álmélkodások,
spontán
nézői kitörések
időről-időre
elnyomják az amúgy sem tökéletes minőségű
hangot. Mentünk
izgatottan,
lelkesen, nem számított, hogy hová, a
város túlsó végébe, vagy az agglomeráció szélén vegetáló kultúrházak
egyikébe, ahol van gép, van terem a vetítéshez, s főképp van "kultúros",
aki
nemcsak meghívta
a filmet, de majd
amikor jön miatta a retorzió (és általában jött is, erre számítani
lehetett),
tartja a hátá t.
Ha nem is kizárólag, de elsőként és
főként Gazdag Gyula rövid dokumentumfilmjeinek
volt olyan hírük, hogy
érdemes a kedvükért mindeme viszontagságot vállalni. Döbbenetes
volt az
élmény, amit kaptunk, s az sem tagadható, hogy nem elsősorban
művészi
jellegű volt az a mellbeverő újdonság,
ami e filmeket revelációvá tette. Ami
mégis a művészi
hatás alrovatba jegyezhető fel, az is inkább egy negáció
volt: szépeIgésnek,
lila gőznek, lirizálásnak, egyszóval
"művészkedésnek"
nyoma sem volt ezekben az alkotásokban. Nehéz körülmények
között szűlető, "szegény" és olcsó produkciók voltak, lehetetlen feltételekkel, és a minimálisra csökkentett stáb feje fölött azzal az örökös veszedelemmel,
hogy az
érintettek valamelyike bármikor leállithatja (leállittatja) a forgatást.
A nagy újdonság az volt, hogy a
protokolláris
szempontoktól
mentes,
semmiféle külső-felső elvárásnak
nem
engedelmeskedő,
hiteles
valóságkép
volt a rendező eszménye. Azt a világot
szerette volna megmutatni,
amelynek
létéről mindannyian
tudtunk,
hiszen
benne éltünk, de amelyik nem létezett
hivatalos szinten, amelyikről "odafen t"
nemcsak hogy nem vettek tudomást,
de sebzetten tagadták, hogy olyan volna, amilyen. Gazdag Gyula (és A hatá-

társául szegődő Ember Judit) nem fogadtak el semmiféle prekoncepciót
arról, hogyan is
kellene látniuk a dolgokat. A tényekre
voltak kíváncsiak, de azokra szenvedélyesen és megalkuvásoktól
mentesen.
Ez a tényfeltáró hevület, ez a becsületes elfogulatlanság
remek kis darabokat teremtett:
a mindennapi
életnek
olyan szituációi rögzíttettek,
amelyek
alsó szinten, működés
közben tárták
fel a hatalmi mechanizmust.
Egyszerű
helyzetek adták az alapszituációt:
egy
üzemi
KISZ-bizottság
beat-zenekart
akar szerződtetni,
egy téeszelnököt
le
akarnak
váltani.
Titkárok,
elnökök,
instruktorok,
párt- és szakszervezeti
funkcionáriusok,
járási és megyei kiküldöttek, no és persze mindenütt legfőképpen azok, akiknek a bőrére megy
a játék, a paternalista
állarnszocializmus manipulációs
játéka, az úgynevezett "egyszerű emberek".
Gazdag Gyula és Ember Judit a lehető legkevesebb beavatkozás módszeréhez folyamodott:
nem kérték fel a
"civil" szereplőket,
hogy "játsszanak
el" valamilyen
szituációt, ehelyett inkább alázattal és türelemmel
várták,
mi történik, ha a kamera jelen van a
meg szervezetlen
élethelyzetben.
Azt
persze sosem tudjuk meg, mi történt
VOLNA, ha nincs jelen (talán még
durvábban, még rövidebbre zárva intézik el "a problémákat"
a hivatalos emberek), mindenesetre
kép és hang nyilvánvalóvá tette, hogy a jelenlévők hamar elfeledkeztek a filmfelvétel tényéről, és önfeledten olyannak adták magukat, amilyenek voltak.
Eltelt azóta másfél - nem is akármilyen változásokkal
terhes - évtized.
Kemény próbája ez az időmennyiség
a
dokurnentumfilmek
érvényességének:
nem vagyunk-e
már nundenestől
túl
az egészen, nem avult-e jelentéktelenné, ami történt? S hogya teszt még nehezebb legyen, e négy filmnek ma,
1995-ben úgy kell kiállnia a próbát,
hogy egyik (talán nem túlzás, hogy
legfőbb)
hatáselemüktől
megfosztatnak. A minden újra, jóra és érdekesre
fogékony és áldozni hajlamos Jelenkor
Könyvkiadó
egyetlen
kötetben
("képeskönyvben")
kiadta a Hosszú futásodra nundig számithalunk,
A válogatás, A
határozat és A bankett című dokurnentumfilrnek jorgatókönyvét.
(Egy-egy jellegzetes arc a filmekből fel-felvillan a
kísérő fotókon, de ez jobbára csak annak számára ad többletet, aki látta is

1968-1979

az alkotásokat.)
A szövegnek kell önmagáért helyt állnia, a senki által nem
írt, nem formált, spontánul
bugyogó,
pillanatnyi indulatot, alkalmi érzelmeket, egyéni kifejezőkészséget
rögzítő
szövegnek.
A négy film így, leírva, másfél évtizeddel később, könyvalakban,
mindenféle segítség és támaszték nélkül is elementáris élmény. Tökéletes szociológiai
metszet a hatvanas-hetvenes
évek hazai társadalmáról
Olvassuk, és tömérdek továbbgondolandó
tanulság kínálkozik, mialatt nyerítve röhögünk és elszörnyedve-borzongva
meredünk
a
papírra, mert ma már érthetetlennek
és
szinte hihetetlennek
tűnik, hogy ebben
éltünk, képesek voltunk ebben élni, s
amíg benne
voltunk,
fel sem tűnt
annyira a képtelensége, végletesen groteszk volta, önmagát minden pillanatban leleplező nevetségessége.
Nem arról a minden időben, mindenütt tettenérhető
jelenségről van szó,
hogy a képzetlen, közéleti szerepléshez
nem szokott ember beszéde mulatságos fordulatokat
tartalmaz, hogy hajlamos belegabalyodni
gondolataiba,
és
gyakran éppen az ellenkezőjét rnondja,
mint amit szeretne. Eddig a dolog időtől, földrajzi helytől, helyzettől független. A szöveg azonban, amí Gazdag
Gyula (és Ember Judit) itt olvasható
filmjeiben árad, mindent eldönt, átformál, elrejt, összebonyolít, megkavar és
olykor szürreálisan
érthetetlen gubanccá változta t, igenis ország- és rendszerspecifikus.
(Ímám, hogy volt, de
tartok tőle, hogy nem írhatom. Biztosabb a jelen idő.)
Ez az apparátusi
nyelvezet
még
csak arra sem egyszerűsíthető
le, hogy
bürokratikus
volna, hiszen a bűrokráci., ha körülményes,
ha száraz is, de
Ic alább a pontosságot
mindenképpen
megköveteli.
Itt azonban
egy olyan
nyelv
áradásával
állunk
szemben,
amely egyszerre akar kifejezni és eltitkolni, másnak mutatni valamit, mint
ami valójában. A bevallatlan (mert bevallhatatlan)
szándékok,
a felelősség
áthárításának
láncreakciója,
az áldemokratizmus,
az álközvetlenség,
az álfelkészültség
(mely mögött mélységes
tudatlanság
lapul),
az álérdeklődés
(hátterében a takargatott, de annál igazibb közönnyel mások dolgai iránt), és
persze a pöffeteg korlá toltság, a ha talmi gőg; íme, csak néhány motívuma
annak, miért olyan ez a beszéd, amilyen. Bátran idézni lehetne e filmeknek

szinte minden megszólalóját, nem kell
ironikus
szemléletmód
ahhoz,
hogy
félelmesnek és mulatságosnak
találjuk
a szövegeket,
maguktól is azok; groteszkségük bennük rejlik. A "szöveghű"
közlés épp ezért mindennél fontosabb
része ennek a kiadványnak:
a nyelvhelyesség nyomokban sem bukkan elő, a
központozás
olykor lehetetlen, de kár
is volna erőltetni, hiszen egyértelművé
vagy értelemmel bíróvá tenne valamit,
ami értelmetlen. "Hát egy műsorbizottságot szervezzenek amelyik hát az igényeivel hát a zenekar felé hát egy műsorbizottságot.
És akkor majd le fog
rendeződni."
- Rigó elvtárs A válogatásban nem lóg ki a sorból ezzel a beszédkészségével,
mint ahogy A határozal funkcionáriusain
sem nevetnek beszélgetőpartnereik,
MEG SE HALLJÁK, hogy amit a mellettük ülő mond,
az valójában mit jelent. "Nagyon kényesen vigyázok arra, amikor a termelőszövetkezet
törvényességét
mi vizsgáljuk, hogy én törvénytelen
állapoto t
hozzak
magam
részéről
létre ... " mondja Bóka elvtárs, a járási hivatal
osztályvezetője.
A viszonyok
teszik,
hogy mindegy is, mit mond: hatalma
van, kontrollálhatatlan,
korrigálhatatlan, vagy legalábbis ő ebben a hitben
él.
Mert Ahatároznt
című film éppen
egy olyan esetről szól, ahol hiába a ködösítő mellébeszélés, az emberek előre
.megdolgozésa"
, a fenyegetés,
a tények
értelmezhetetlen
sumákolásba
burkolása - a téesz-tagság renitensnek
bizonyul és nem váltja le azt, akit "az
elvtársak odafent" leváltandónak
minősítenek. Ettől persze "az a kontraksz
helyzet" áll elő, hogy a jelszavak szintjén örökké hangoztatott
"téeszdemokrácia" egy pillanatra valóságos fenyegetéssé válik az ilyesmihez nem szokott apparátus
számára, pedig "párt
bácsi azt mondta, hogy ez az amaz".
S ekkor, ebben a kivételes pillanatban derül ki, hogy még anyelvkezelés
szintjén is - hát még a valóságos érdekek mentén! - mennyire elválik egymástól a hatalmi brancs és a lent élők
rétege. Utóbbiak még képesek érzékelni, hogy a sok szöveg milyen, és főképp, hogy mire való. A határozatban
feláll egy Tokodi nevű ember és így
beszél: "Minket meg tudnak győződni
arról, győztek, már meggyőződtek
arról is, hogy hetven forint több, mint
száz forint. Meggyőznek,
mert addig
beszélnek, addig beszélnek, hogy a vé-

gén tényleg több mint a száz forint." A
kifejezőkészség már itt sem ép, de az
ösztön még hibátlanul működik és jelzi a veszélyt. A dráma bekövetkezte egyszer kivételesen alulmaradt a felsőbbség - máris tanulságok levonására
készteti a veszteseket: a jövőben még
többet kell beszélni, hosszabban és erőszakosabban kell agitálni, hogy ilyen
renitenskedés elő ne forduljon. A film
végén elégedetten jelenti a Bóka nevű

funkcionárius, hogy tevékenykedésüknek máris mutatkozik az eredménye: a
közgyűlés óta "megindult a bomlási
folyamat, szétesőben van a vezetés".
Gazdag Gyula négy forgatókönyve
tulajdonképpen minden okfejtésnél.
elemzésnél pontosabb diagnózisát adja,
miért kellett tehetetlenül atomjaira h ullania annak a rendszernek, amelyik
megbukott, s miért az a csoda, hogy
oly sokáig tarthatta magát. A doku-

mentumfilmezés apályának idején ez a
nyomtatott mementó - a mai helyzet
ismerője számára - azt is jelzi, hogy
nem lehet messze az az idő, amikor
megint nagy keletjük lesz az egykori
balázsbélásokéhoz hasonló indíttatású
és szenvedélyű, a látszatok mögött kutakodó dokumentumfilmeknek (Ielenkor Könyvkiadó)
Nádra Valéria

Fény-képek
Az egyiptomi sirkamra falán a kert,
Ravenna templomainak mozaik-égboltja, vagy egy tizenhatodik századi miniatúra két dimenzióban egységet öleL
Ez adta s adja ma is teljességüket. Először volt a kép, aztán a fénykép, s ezután már a képpel mindent meg lehetett csinálni. Meg is tették. A hajdanvolt görög kancsót összeragasztgatják
csakúgy, mint a Feszty-körkép szétszabdalt darabjait. De az újraegyesítésnek nemcsak ez az egy módja van. Az,
hogy tömegtermék lett a kép, anyaga
pedig a papír, új műfaj születését inspirálta, melyhez olló és ragasztó társult még eszközüL A szem, mely eddig
biztos mértéket tudott - mi á nagy és
mi a kicsi, mi a látható és mi a láthatatlan =, elbizonytalanodott. Készülhetett fél négyzetméternyi nagyítás az
egysejtűről, s ott díszelegnek egy gyufacirnkén a Mont BIanc csúcsai.
A fotótechnika eszköztárával - és
akkor még a számitógép nyújtotta tárlatokról nem beszéltünk - míndaz, ami
kép, gazdagodott. Látvány sok minden
lehet, de hogy abból bennünk mi rögzül, ahhoz elsősorban nem a technikának van köze.

Bálint Endre fotómontázsai
Max Ernst nem különbözteti meg a
kollázs és a montázs fogalmát. A montázs fotókkal. a kollázs rajzokkal, nyomarokkal, papírokkal. szines anyagokkal operál, Ö mindkettőt kollázsnak
nevezi. Bálint Endre Vigadóban kiállított képei kollázsok és montázsok is.
Művei, a hatalmas és izgalmas életmű
darabjai szerteszét kerültek Alig van
belőlük egy-kettő méltó helyén. Időnként mégis össze-összegyűlik egy-egy
kiállításra való. Az olajképek többsége
magángyűjtőknél található. Pedig Bálint volt az, aki művészetében folytatni
tudta egészen más talajon a századelő
leghaladóbb művészeti irányait. Általa
sziporkázó szellemességgel és szelíden,
de a dada szól, s a szürrealizrnus, "a
freudi nyilvánvaló" és a "lappangó

álomtartalom" a szentendrei táj bájával
telítődik. A motívumok zsúfoltságát a
pontos szerkesztés oldja.
A Vigadó Galériában Bálint Endre
eddig nagyközönség előtt még nem ismert fotómontázsait láthatjuk, Élek a
haláltól címmeL Csoda, hogy ennyit
össze tudtak szedni a főleg ötvenes
években készült művekből, mert szűkösek voltak a létfeltételek, s nemcsak
a kor szegényített, de az oxigént is
szűken mérte a Mindenható (Bálint
Endre tüdőbajos volt). Ha nincs olajfesték és drága a vászon - márpedig
ezekből csak a hivatalosságot szolgálóknak jut =, akkor más eszköz kell,
hogy kép szülessék. Román József szerint az a legfeltűnőbb különbség Bálint
festményei és fotómontázsai között,
hogy míg az előbbieknél az inspiráció
hatol át a művészi ízlés szűrőin, addig
a fotómontázsoknál az indíték javarészt adott objektumokból áll össze, tehát a külső jelenségkomplexumok
szintetizálódnak a belső igényekkel.
Bálint pedig így fogalmaz: .Potómontázsaimban azt fejeztem ki, amit az
ecset nyelvén nem lettem volna képes
megfogalmazni." Ó, a büszke ember
beszél így ezekkel az alkotásokkal az
oxigénhiány szülte halálfélelemről. a
fizikai és egzisztenciális létbizonytalanság keserítő kínjairóL Míg festményein
a kompozíció ölelkező, addig itt a zsúfoltság túlhajszoltsága vagy éppen a
nyilvánvaló "valami fontos hiánya" fejezi ki a lélekben dúló diszharmóniát.
Játék Persze hogy játék, hiszen a
montázs, a műfaj maga az. Az ellentétek játéka, a szobortöredékek és a valóság fotópapiron rögzített mása szolídharsány kartonpapírszinű vagy festett
hátterekkel. amelyek metafizikát visznek a leghétköznapibb trivialitásba.
Templomtornyok, fejkendős öregassz0nyok, tyúkok és kések, pózoló fotómodellek, torzók vagy test nélküli végtagok. Lehet a halálról s az életről így is
szólni, Legalábbis Bálint még ezekkel
az újságpapírokból kivágott és felragasztgatott képeivel is tudott.

Koncz Zsuzsa fotói
a Stefánia Galériában
A színházi képek készítőinek a színpadi helyzetek változó sorozatából kell
kiválasztaniuk az előadás mondanivalóját legjobban kifejező mozzanatot. Ez
már önmagában is több dolgot feltételez. Nemcsak a fotótechnikát kell magas fokon ismerni, hanem a színdarabról, a színházról mint műfajról és az
emberről (ha szinész) kell "mindent"
tudni. Bármelyikről hiányzik az ismeret, a produkció csökevényes. Közelről
fényképezve az alakok túl nagyok, a
szereplők ki lesznek ragadva a szituációból; ha rálátással készül e felvétel,
akkor az arcjáték - amely a történés lényeges kifejezője - nem érvényesül. A
színpadi fényképezésben a közelképek,
a szűk képkivágások mutatják meg
legjobban a produkció feszültségét.
Ki is a színész, aki e feszültség megjelenitésére képes? Ki az, akinek arcvonásai, mírnikája, tekintetének élessége
vagy tompasága az egész világot kifejezheti? Koncz Zsuzsa mindent tud a
színházról és a színészrőL Nemcsak a
darabokat ismeri, hanem a rendezőket,
felfogásukat, értelmezésüket is. Tud távolságtartó lenni és bőrbizsergetően
személyes. Tudja, mikor fontos az
egész színpadkép, a távlat, és tudja azt
is, mikor mond mindennél többet egy
félig lehunyt szemhéj. Koncz Zsuzsa
mindezeket nemcsak az eszével tudja.
Az eszével is, de elsősorban és mindenekelőtt a szívéveL Micsoda iszonyú
feszültsége van a szürke különböző árnyalatainak, ha Eperjes Károly arcrészletévé állnak össze! A valóságos kétháromszoros nagyításában is érzékelhető, hogy Eszenyi Enikő, Lukáts Andor, Jordán Tamás vonásai az emberi
életérzések kifejezésének micsoda gazdag eszköztárával rendelkeznek!
A nézőnek, ha színházban ül, vagy
ha képet néz, a lélekkel kell megtalálnia a kapcsolatot. De hány lelke van a
színésznek, ha ennyiféleképpen tükrö-

ződhet, ha egy arcban ennyiféle megjelenési formája lehet?
Amikor az újságok hasábjain látom
Koncz Zsuzsa felvételeit, a képek
majdnem mindig "sötétek", de még
így, levélpapír-méretben is átsüt a bennük rejlő feszültség. Kiállítási képmérétben. 30x40-es és 50x70-es nagyításban az igaziak; hatásuk, s a bennük
rejlő szépség valójában ekkor érvényesül.
A Stefánia Galéria köríves terében a
fotók elrendezése is izgalmas. Jerger
Krisztina rendezte először ehhez hasonlóan Koncz Zsuzsa képeit. A
mennyezetről lelógó hálóöblökbe kapaszkodik egy-egy akasztó. Így nem
egy síkban, hanem szinte egymás mögött lebegve, két-három sorban függenek a képek Kikandikál egy-egy portré mögül ugyanaz az arc, csak más mimikával, indulattal, feszültséget tükrözőn, mintha önmagának feleselgetne.
Egy-egy szinpadkép, egy-egy egész
alak is a portrék közé vegyüL Az egyiken esendő figura a roppant térben, a
másikon egy test ágál, a harmadikon
csak egy száj görbülete - de rnindegyik egy egész embert közvetít a maga teljességében.
Minden arc védtelen, s ezért kiszolgáltatott. A szinészé különösen az.
Csak Így, szeretve mutatja meg szépségét és fenségét. Fenségét, igen, a csodát, amit az igazi szinész és az igazi
színház jelenthet nekünk.
Józsa Ágnes

Markó

Iván

Béke van bennem

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy magyar művész, aki rniután bejárta a világot és tapasztalatokat gyűjtött,
elhatározta, hogy hazájában alapít balett-társulatot, átadva mindazt a kincset, amit sohasem akart csak egymaga
birtokolni. Évekig (12) jól mentek a
dolgok, kisebb és nagyobb sikerek váltogatták egymást, a művész karizmatikus egyéniségét, tiszta emberségét egy
egész ország megismerte és megszerette. Azok is tudták, kiről van szó, akik
balettelőadást életükben nem láttak,
efajta művészetet csak hirből ismertek.
Aztán váratlanul - a kívülállók számára minden előzmény nélkül - elromlottak a dolgok, olyannyira, hogy a művész szakított társulatával, és szó nélkül elszökött. Senki sem találta. Az újságokban találgatások és szidalmazások kergetőztek. A helybenmaradottak
nyilatkozhattak. a másik oldal néma
maradt. Aztán egy késő, nyáresti éjszakán megtört a csönd. A Magyar Televízió hipp-hopp, egyik napról a másikra
(szó szerint!) műsorra tűzte majd sugározta Markó Iván önvallomását. A felvételt Dömölky János és stábja készítette a művész rejtekhelyén. A másfél
órás film egy ember arcát mutatta végig, kérdések nem hangzottak el. Ennél megrenditőbb, mélyebb és fájdalmasabb önfeltárulkozást sem azelőtt,
sem azután nem közvetített a televízió.
Akí láthatta, bizonyára sokáig a hatása
alatt maradt, jómagam még évek múltán is részleteket meséltem belőle, nem
hagyott nyugodni a felkavaró élmény.

TV 1 22.05 Béke van bennem
Aztán eltelt három és fél év, s a televizió műsorára tűzött egy beszélgetést
Markó Ivánnal. "Béke van bennem... "
címmel. Míg a korábbi önvallomás felzaklatott és (talán) egyeseket felháborított, ez utóbbi produkció felháborítóan
bosszantó volt - és nem Markó Iván
hibájából. A riporter szeme előtt egyetlen cél lebegett, jól elvérni a port azon
a bizonyos hajdani megnyilatkozáson,
"kultúrmocskon". Pedig akkor nem
Markó "mocskolódott", ő - miután
részletezte a történteket - csak annyit
mondott, hogy a feleségével és vezető
táncosával folytatott utolsó beszélgetésen annyi méltatlan rágalmat, szennyet
zúditottak rá, hogy ettől egyszeruen
elállt a szava, valami végleg megszakadt benne, s ami ennél súlyosabb:
meghalt benne a szeretet. S ha ezt valaki "mocskolódásnak" tekinti, és Markó szemére veti, hát lelke rajta (ha
egyáltalán van, amit erősen kétlek).
Milyen riporter az, akinek a beszélgetés előtt jutnak eszébe a kérdések?
Alapos és mélyenszántó érdeklődésére
két példa: "Te egy nagy szinházat csináltál, s majdnem akkora színház volt
a távozásod." - "Te, amikor elmentél,
szemeteltél. .." Azt mondja, "rákészült"

a beszélgetésre. Azt mondom, elegendő lett volna felkészülni.
A riporter többször kijelenti, szabadulni akar, el akarja felejteni azt a hajdani, szerinte kínos beszélgetést (!), valójában nagymonológot, de végül is
annyira a hatása alá kerülhetett. hogy
folyton oda tér vissza.
Alagsori kérdésekre toronyház-válaszok replikáznak. Markót nem lehet lehúzni földszintes gondolatokhoz. 6
azonnal az egészről kezd beszélni, arról, ami számára a legfontosabb: hitről,
rnunkáról-művészetről,
szeretetről,
megszállott hivatástudatról, az átadástovábbadás kényszeréről. a lelki erősítőkről és motiváló tényezőkről. Arról,
amiért - egyszerűen szólva - élni érdemes.
Csodálkozhatunk,
hitvallás-értékű
válaszok rniként vágódnak vissza, akár
egy bádoglemezről, aszembenülőről.
Az újra és újra a sárba lehúzó, visszakérődzött kérdések ellenére a szellem
győzedelmeskedik. Olyan ez a párviadal, rnint amikor a földönjáró ember
révetegen bámulja a felette szárnyaló
madarat. Szeretné elkapni, szeretné
megszorongatni, szeretné földön járásra, billegésre szoktatni, de ez nem sike-

rül. Mert soha, senkinek nem sikerülh~
.
Markó arca: lemeztelenített, csupasz
gyerekarc, fáradt tekintettel, felcsillanó
szemekkel. Érzékeny. Feszül, vibrál és
pattan, mikor egy-egy kérdés-áramütés
éri. De odatartja a kamerának akkor is,
úgy is. Lássátok, ilyen vagyok! Mert
mi is lehetne más az ember, ha valóban érző-értő lény, csak egy "rángó
idegcsomó" (lásd Dosztojevszkij-irodalom).
A kamera félve készít egészen közelit a beszélőről. kedvenc induló poziciója a félközeli a kérdező háta mögül
vagy mellől. Markó nem csak arcjátékával, gesztusaival is jelen van. Egyenes testtartás, hosszan kinyújtott karok, melyek néha meglendülnek. Az
egész test elasztikussága és esztétikussága. Akár a színpadon. De ebben
sincs semmi póz. Csak a táncos természetévé vált harmónia-igény. Mozgáskoherencia. A "béke van bennem"
megszenvedett nyugalma és igazsága.
Gyárfás Tamásnak még a háta is hiteltelen.
Nincs béke bennem.
Lalík Sándor

Egy barátság
történetéhez ...
Rónai Mihály András és Faludy György esete

A rendszerváltás évei erősen megrongálták
az emberi kapcsolatokat. Felmérések szólnak arról, hogy régi barátságok milyen tömegesen romlottak meg. Az új hitek, politikai és karrier-szempontok
szembeállították egymással a barátokat is. Ez a korszak
ebből az aspektus ból nézve igazán hasonlatos 1956-hoz. Nem is véletlen, hogy 1956
már évek óta újra egyfajta vízválasztó az
értelmiségiek meghatározott csoportjain belül. Ezt a szituációt szinte paradigmatikusan szemlélteti Faludy György "esete" Rónai Mihály Andrással. A nemrégen elhunyt Rónai Mihály András és Faludy
György elválaszthatatlan jó barátok voltak
1956-ig, ám a "fordulat" éve Faludy emigrációjához vezetett, s ezzel együtt a kipróbált barátság felbomlásához.
Amikor
a
rendszerváltás
szele fújdogált
már Magyarországon, Faludy György is kereste a
régi barátokat. Rónai Mihály Andrással,
becenevén Mityuval a régi barátság ugyan
nem tért nissza. de azért a kapcsolatfelvétel
megtörtént. Faludy György tavaly szep-

iemberben,
születésnapi
rádiómfisorában
azonban megszegte azt a fogodalmát. hogy
nem fogják egymást diszkreditálni a nyilvánosság előtt. Faludy azt nyilatkozta
ugyanis, hogy életében két embert pofozott
meg, s az egyik éppen Rónai Mihály András lelt volna. Gábor Marianne azonban,
aki nélkül Rónai Mihály András nemigen
mozdult ki otthonról, nem emlékszik semmiféle hasonló incidensre, sőt, a haza készü/ő Faludy leveleiből éppen a megbékélés
szándéka tűnik ki, ezért sem érthető, hogy
a költő miért állt elő ezzel a "pofon-legendával".
"Mityu" felesége, Gábor Marian ne férje
emlékének védelmében kért meg arra, hogy
a gazdag levelezés-hagyatékból, amelyet a
műfordítá és publicista hagyott az utókorra, közöljem Rónai Mihály András barátjához, Gömöri Pálhoz, egy 56-os kanadai
disszidenshez írt levelét, amely a RónaiFaludy viszonyról érzékletes képet fest. A
levél 1976. október 23-án kelt Firenzében.
Rónai ekkor feleségével volt Olaszország-

ban, akinek kiállítása nvilt ott. Gábor Marianne az egyetlen magyar festőmfivész,
akinek képe van az Uffizitan. méghozzá
két onarcképe, amiről a büszke férj levelében említést is tesz.
A hosszú levelet kényszerfiségből rövidítve közöljük, de a Faludy Györggyel foglalkozó részeket csaknem teljes terjedelemben. Faludy Rónaihoz írt leveleit a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt nem
közölhet jük, ám Rónai leveleiből is sok érdekes információt
tudhatunk
meg egy
olyan korszakról, amelyről napjainkban
nagyon is fehéren-feketén ítél a "hivatalosan" uralkodó antiszocialista szellemi áramlat. Furcsa egyébként, hogy a mai (lumpen)polgári világ értékrend jét vállaló értelmiségiek milyen kevéssé képesek saját korábbi énjükkel szembesülni. A Rónai-levelezés ebből a szempontból is friss irodalmipublicisztikai "anyag", amelyből remélhetőleg nem utoljára közölhetünk részleteket.

ra a kérdésére, hogy mi lett Havas
Bandival. azt válaszoltam. hogy miután kiengedték a börtönből, öngyilkos
lett - s hogy én erre válaszoljak: igaz-e
ez, vagy nem. Mert ha ilyet mondtam,
akkor én már jóhiszemű sem vagyok,
hanem ilyen-meg-amolyan közönséges
csírkefogó stb...
Erre a határtalan disznóságra már
levél.
nem válaszoltarn, s azóta ő sem írt.
Kapcsolatunk - a levélbeli is - ak- (... ) Amiért elsősorban nem válaszolkor maradt abba, amikor utolsó levelé- tam: hogy ilyesmit volt képes feltenni
re, amelyet 1958-ban vagy 1959-ben rólam s még írásba is adni az, aki még
Londonból kaptam, nem válaszoltam. ma is - mint olvasom - azt írja, hogy
Miután ugyanis ő hazulról elment, "fiatalságának egy darabja és akkori
majd miután 1957-ben Párizsban és édes barátja maradok", s aki nekem is
1958 tavaszán Londonban tovább ve- - hogy szórul-szóra visszaadjam monszekedtünk. sűrűn jöttek paksamétányi
datát - fiatalságom egy darabja és aklevelei, amelyekben a legkeresetlenebb kori édes barátom marad. Ezzel szaszavakkal mondott el engem minden- kadt közénk a csaknem húszéves és
nek, agyba-főbe sértegetett, gyanúsí- húszmázsás csönd.
tott, s mindezt dőrén történelmieskedő
Csak azt a gentlemen's agreementet
tírádákkal körítette. mélyen a saját régi tartottuk meg mind a ketten becsünívója alatt, a nyolcvanas-évekbeli Kis- letesen, amit 58-ban Gyuri ajánlott fel
kunfélegyházi Harsona szájtépésével. Londonban: hogy mi ketten nyomtaaz akkori "függetlenségi" párt mucsai tásban ne támadjuk egymást. Én minjobbszámyának tetézett zamataival. denesetre megtartottam; s hogy ő megEzekre mégis felelgettem még, mert szegte volna, arról legalábbis nem tutudtam, hogy - amint meg is írtam dok. (... )
már rég nem az eszével, hanem csak
Ami a Gyuri mostani levelét illeti,
az idegeivel gondolkodik. Hanem egy- mindenekelőtt azt sajnálom, illetve furszer aztán azt írta, hogy én Londonban csállom, hogy aki a kiábrándulás és
Szabó Zoltánnénak vagy Zoltánnak ar- bö1csesség-álcájú tanácstalanság olyan

fokára jutott fel, amelyen már babonának tartja a politikusok világboldogítását, ugyanakkor ma is minden ízében
olyan komplett politikai őrült, hogy
még privátlevelet sem tud írni szónokolás nélkül, azaz hogy még levelének
Hozzád intézett része is merő politikai
pásztorlevél, nyilvánosság elé való öblös publicisztika, sőt demagógia, még
ha anakronisztikusan is - és fájdalom,
nem a Faludy György, hanem (borzadva írom le) az Oláh György színvolalán. Mert mi más, amit a könyvtárai
sorsáról s egyebekről ír?
Az a legkevesebb, hogy az újpesti
apósánál maradt könyveivel semmi
esetre sem, mint ő írja, szovjet, hanem
- mivel Újpestről a zsidókat már 1944
júniusában vagy júliusában deportálták s javaikat is ugyanakkor prédálták
fel - mindenképpen német katonák
vagy nyilasok törölték ki, hogy szavainál maradjak, "undorító valagukat".
Nem is szólva arról, amit mindenki
tud, aki 1944/45-ben Magyarországon
élt, s amiről a vigyázatlan Gyuri azért
nem tud, mert akkor nem élt ott: arról
a határtalan respektusról. ahogy szovjet katonák éppenséggel könyvek iránt
viseltettek, s aminek köszönhető, hogy
minden közkönyvtár és magánkönyvtár megmaradt (a sárospataki kollégiuminak egész legendája is van). Átkozó-

dásaik közepette ezt még olyan cégéres főfasiszták is külön elismerték,
mint Szabó Lőrinc és Kodolányi János.
Ha hamarabb jöhettek volna azok a
szovjet katonák, megmaradt volna az
apám - s a Gyuri apja is. S legfeljebb
még az augusztusbeli disztinkció lep
meg, amelyet katonai ülepek dolgában
a szembenülő felek közül Gyuri most
a németek javára alkalmaz, még ha
szándéktalanul is. Hiszen megvannak
még nálam 45-ös amerikai levelei,
amelyekben nem győzött óvni a gonosz Amerika íránti bizalomtól s rajongani a Szovjetunióért. Ha most, élmények után, amelyeknél gondolkodása
nem bizonyult erősebbnek, másképp
látja is a dolgokat, ily retrospektív handabandára még ez sem ok... (...) Tu-

Firenze, 1976. október 23.
Palikám.
most sajnálom csak igazán, hogy ezúttal, szokásom ellenére, nem tettem be
az írógépet a kocsiba, s kölcsöngépen.
barbár ékezetekkel kell válaszolnom
Rajtad keresztül Faludy Gyurinak, aki
nekem ugyancsak Rajtad keresztül írt.
Első levélváltásunk ez csaknem húsz,
de legalábbis tizennyolc év után. S ez
is, mint ez eddigiek: szigorúan magán-

Krausz Tamás

Marxot (lásd fordításomban "Voltaire
árnyához" cÍIDű szenettjét s hozzáfűzött életrajzi jegyzetemet nagy olasz
versgyűjteményemben, amely Gyurinál
tán még megvan, mert Londonban
kapta tőlem) - de aki mindazonáltal
hangsúlyozta, hogy "sosem a kertet átkozta, legfeljebb csak a kertészeket"
(ami arra vall, hogy esze és szíve a helyén maradt, fájdalmas ellentétben
Gyurival).
Firenze, 1976. november 17.
Ma lett csak megint érkezésem, hogy
folytassam, Palíkám, ezt a több mint
három hete félbeszakadt keserves levelet. (... )
Hadd térek konkrétumokra, amelyekben Gyurit csak memóriája csalja
meg, vagy amelyekben csak téved.
Párizsi elválásunk a háború kitörése
után, 39 őszén nem azért történt, nem
dom, hogy Gyuri mit szenvedett el, tu- azért mentem haza, mert - így mondtam volna? - otthon "tudom a dördom ugyanabból az időből a magam
nem sokkal kevesebbjét is (a korábbról, gést". Lehet, hogy mondtam ilyet. De
valójában két okból mentem haza. Az
ellenkező előjellel, a magam többjét) de épp ez az, ami alól semmi szenve- egyik az volt, amit Hevesi Bandinak és
Ernst Ottónak s másoknak meg is
dés nem ment feL Adhat-e pogányságmondtam: hogy megítélésem szerint a
ra felmentést egy-egy Torquemada
németek hamarább lesznek Párizsban,
akárhány elszenvedett hüvelykszorítója is? Cáfolták-e az inkvizíció meggyö- mint Pesten (ami így is történt). Másik
okom pedig - most, maholnap hatvantörtjei valaha is Jézust - nemhogy
"megdöntötték" volna, ahogy Gyuri négy évesen megvallhatom: a súlyohúsz év óta káromkodva döntögeti na- sabbik - az a remegésem volt, hogy ha
künn maradok, tán sosem látom többé
ponta Marxot. Egyébként épp tegnap
néztem meg újra Marianne kiállításá- az enyéimet, az apámat. Ezt most
nak szomszédságában, az itteni San hosszan kellene magyaráznom: hogy
ki volt ő nekem. így legalább még pár
Marco-kolostorban, ami ma múzeum,
a Beato Angelico óriási "Utolsó vacso- évig láthattam - olykor. Nem sajnálom
ra" -freskóját. Alája füzérben különféle az árat, amit fizettem érte - s amiben
szentek arckép-medaillonjait festette az benne volt egy hosszú megkínzatás is,
ami a Gyuriénál termékenyebbnek biimádandó művész. A középső szentek
szemein semmi restaurálás nem segít, zonyult. Abban igaza van Gyurinak,
mind ki vannak szúrva - s ez, hogy a hogy ha vele maradok külföldön a háGyuri katonai témakörén belül példá- ború alatt, sok mindent megtakaríthatnyillódzzam én is, forradalmi bajonettek tam volna s közösek lettek v<;>lna
műve volt, a kétségkívül dicső, de ván utaink és élményeink. Igaza van:
szépművészetileg kevéssé fogékony tovább élveznem Kéri Pál, Fényes
francia forradalom katonáié. Húsz hí- László meg Lorsy társaságát nem lett
ján kétszáz éve világtalanok ezek a volna utolsó dolog - s mindenesetre
gyönyörű férfifejek - de jutott-e eszébe különb, mint amiben helyettük most,
azóta is bárkinek kétségbe vonni emi- mint írja, Nagy "Feri" és mások társaatt a francia felvilágosodást? jutott-e ságában Gyuri részesül. Ha viszont
1956 után Gyuri maradt volna velem
eszébe azóta is bárkinek emiatt megtagadni, szakmányban gyruázni július ti- otthon, segíthetett volna Kéri, Fényes,
Lorsy és mások emlékét életben tartazennegyedikét? s a forradalom katonáinak bizonyára bájtalan valagától nem nom (ami öles cikkeimmel s egyebeimmel magamnak is sikerűlt), nem szólva
látni az Emberi Jogok Nyilatkozatát
(vagy akár, mutatis mutandis, a Kom- Ignotusról, akit egyébként (téved Gyumunista Kiáltványt)? Akadt annak ide- ri) hazulról ismertem (éppúgy, mint
jén is költő, Ippolito Pindemonte neve- Vámbéryt), s akinek centenáriumát egy
vasárnapi "Népszabadság" nagy cikkézetű olasz, akit személyes tapasztalatai
ben ünnepeltem (Ignotus Pali meg is
szintén odáig vittek, hogy mindazért,
köszönte), valamint Jásziról, akit közamit elszenvedett s látott, egyenesen
Voltaire-t tette felelőssé, mint Gyuri vetve ismertem s akinek mai hazai

kultusza - igazi kultusza - szintén
nem nélkülöz te közreműködésemet.
Az ő társaságukban én megmaradtam,
nem adtam őket oda senki Feriért. (... )
Szerettem volna, ha Gyuri 56 után
nem megy el, hanem mellettem áll a
munkában, amit Károlyi Mihály hamvainak hazahozatala s műveié jelentett,
s amiben legalábbis olyan részem volt,
mint Thaly Kálmánnak a Rákóczi-hamvak hazahozatalában; szerettem volna,
ha Gyuri mellettem áll a ferihegyi repülőtéren, amikor a koporsót a gépből
kiemelték. majd a mauzóleum s tavaly
a Tisza-szobor helyén, a parlamenti
térségen emelt Károlyi-szobor előtt,
amikor a honvédzenekar hangszerein
felszárnyalt a Himnusz (s aztán megmutattam volna neki másnapi ünnepi
Népszabadság-cikkem levonatát, hogy
talál-e benne - nem talált volna - kivetnivalót). (... )
Firenze, 1976. november 24.
A folytatáshoz megint csak ma jutok.
Hadd lám a tévedéseket: (...)
Írja Gyuri, hogy még most is dühös
rám "A pepita gyilkos" cÍIDű cikkemért. Lehet, hogy most dühös rám miatta; akkor nem volt dühös. Annyira
nem, hogy valahonnan az óperenciákról egy szép színes anzixkártyán köszönte meg a hangot, ahogy róla, Gyuriról abban a cikkben irtam, s továbbiakban semmi szemrehányást a cikkért
nem tett. (...) Az viszont már disznóság, amit Gyuri feltesz rólam: hogy én
csak "engedélyre" várok s máris cikket
írok ellene. Egyrészt nem kell ilyen
"engedély", másrészt Gyuri tudja,
hogy ilyen cikket nem írtam, s nem is
írok, amig ő maga tartja a már említett
s tőle javasolt megállapodást.
Nem haragszom Gyurira, amiért annak idején Londonban nem hívott meg
a lakására s csak vendéglőben találkoztunk. De rosszul emlékszik: nem azért
mel1őzte a meghívást, mintha - mint
most írja - szégyellte volna a szegénységét otthon. Láttuk egymást Párizsban szegényebbnek is. A vendéglői találkát akkor azzal mentegette, illetve
magyarázta, hogy barátja, Szász Béla,
aki hajdan nekem is kedves ismerősöm
volt, s akivel ő Londonban közös fedél
alatt lakik, nem engedi, hogy magamfajta "Kádár-huszár" átlépje a küszöbüket.
Semmiféle "provincializmus" nem
zárult körém, ebben is téved Gyuri. Ha
egyáltalán provincializmusról lehet
szó, fájdalom, őkörülötte látom: egy
saját vasvesszővel önmagába kergetett
ember csakazértis-álcájú, de annál keserűbb és fülledtebb provincia1izmusát.

Írja, hogy "néha följövök a felszínre és
levegőért kapkodok" (amin nyugateurópai időzéseimet érti). Istenem, ha
tudná, hogya felszínt mindig hazatérőben, Sopronnál érem el! Nem tagadom meg, eszem ágában sincs, latin
habitusomat s szerelmemet Itália és
Párizs iránt; forrásokra járok itt, mint
szép híves patakra a szarvas. Ha mind
zavarosabbak is, épp ebben a turbulenciában látok nagy jövőt. (... ) S megtörve, szégyenemre vallom meg: amint
öregszem, annál otthonülőbb vagyok.
De aztán mindig újra elkap a virtus, a
föl-földobott kőé. Meg aztán Mikes Kelemen úgy megszerette Rodostót.
"hogy Zágont immár nem feledhetné".
Én Budapestet szeretem úgy, hogy Párizst, Rómát nem feledhetem. Hagyjuk
hát a marhaságokat.
Komoly dolog csak egy van: hogy
olyan Magyarországon élek, ahol először, amióta történelme van - mindenkinek kenyere, orvossága és iskolája van. Gondolom, ilyesmiről volt szó
köztünk Párizsban valamikor. Ez most
megvan. Vitatkozni - ezen belül - lehet
sok mindenen; de hogy Gyurit ilyenkor és ehelyett tuarég szógyökök s
egyéb érdekes idétlenségek foglalkoztassák jobban, az egyrészt meghökkentő, másrészt kiábrándító s végül - nem
is hihető ...
A verse, amelyet azzal adott oda
Neked, Palikám. hogy nekem megmutasd, még a régi Faludy Gyuriról beszél. Még gyönyörűen. S amíg a vers
ki nem alszik benne, addig bízom is
benne - de épp azt kockáztatja, amíg
odakünn handabandákkal áltatja magát. (Meg kell mondanom: még mindig becsületesebben, mint 56-os "forradalmár" irodalmi bálványai, akikért
úgy oda volt, s akik azóta mennybementek odahaza. Becsületesebben - de
annál elveszejtőbben.) Ha e levél után
még írni akar nekem Pestre (s ha a Havas Bandi-ügyben megengesztel), mindig tisztességgel fogok felelni neki. A
régi szívvel s barátsággal is, ha ennek
teljes atmoszférája (csak tőle függ) tisztán és póztalanul helyreáll. Senkit nem
öleltem úgy szívemre, ahogy vele tenném - ha tehetném. ha megint a régi
volna egyszer.
TI pedig, Palikám. irhattatok volna
egy kártyát, amióta elmentetek innen.
Írjatok most már Pestre. Holnap indulunk haza, lassacskán, ahogy éltes sofőrhöz illik, sokhelyütt meg-megállva.
Ezt tehát még útközben valahol bedoborn, hogy mielőbb megkapd. Mindketten ölelünk Benneteket, s én külön
Mityu

